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PRIJEDLOG II. IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA 
UREĐENJA NASELJA NOVO SELO ROK 

(„Službeni vjesnik općine Čakovec“ broj 11/87, 
„Službeni glasnik Grada Čakovca“ broj 8/04) 

 

ZA PONOVNU JAVNU RASPRAVU 

 
SAŽETAK ZA JAVNOST 

 
U srpnju 2015., temeljem Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 

153/13) Gradsko vijeće Grada Čakovca donosi odluku o izmjenama i dopunama predmetnog 
prostornog plana i to kao Urbanističkog plana uređenja naselja Novo Selo Rok. 

Odluka o izradi Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Novo Selo Rok 
objavljena je u „Službenom glasniku Grada Čakovca“ broj 3/15. 

 
Izmjene i dopune UPU-a nisu koncepcijske naravi te se njima ne utječe na planirani 

urbanistički standard naselja. Kako se u najvećem dijelu radi o usklađenju UPU-a s PPUG-om 
ciljevi se ne mijenjaju u odnosu na ciljeve PPUG-a. 

Sukladno Odluci o izradi Plana sadržaj izmjena i dopuna odnosi se na:  

 usklađenje obuhvata UPU-a s granicama građevinskog područja naselja, 

 naznačavanje koridora planirane prometnice određene PPUG-om istočno od 
naselja (cesta Mihovljan-Podturen) koja prolazi kroz »Mali Rok« te posljedično 
ukinuti potreban broj građevnih čestica radi osiguranja koridora ceste, 

 usklađenje odredbi za provođenje s odredbama iz PPUG-a i drugim važećim 
propisima, 

 ukidanje poljskog puta identičnog k.č. br. 2339 k.o. Novo Selo Rok koji više 
nije u funkciji, 

 usklađenje veličine i oblika građevinske čestice identične k.č. 2124/1 k.o. 
Novo Selo Rok s stvarnim (izvedenim) stanjem. 

 
Temeljem izvješća o provedenoj javnoj raspravi Gradsko vijeće je 18. veljače 2016. 

usvojilo Odluku o dopuni Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 
naselja Novo Selo Rok.  

Odlukom je utvrđeno da će se prostorni obuhvat UPU proširiti na k.č. 2338,2329/1 i 
2329/4 sve k.o. Novo Selo Rok i to radi utvrđivanja mogućnosti gradnje poslovnih i/ili 
stambenih sadržaja, sukladno već prethodno utvrđenim uvjetima za formiranje čestica i 
gradnju unutar zone mješovite, pretežito stambene. 

 

 
 

Prikaz područja proširenja obuhvata UPU – površine cca 0,84 ha. 
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Ponovna javna rasprava provodi se samo u odnosu na sadržaj utvrđen Odlukom o 
izradi II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Novo Selo Rok iz veljače 
2016., odnosno samo na prijedlog proširenja prostornog obuhvata zone mješovite, pretežito 
stambene namjene na k.č. 2338,2329/1 i 2329/4 sve k.o. Novo Selo Rok. 

Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina dani osnovnim prijedlogom II. ID UPU se 
ne mijenjaju. 

 
Ponovni javni uvid u prijedlog II. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja 
Novo Selo Rok započinje dana 12. travnja i traje do 20. travnja 2016. godine, a može se u 
navedenom terminu izvršiti u prostorijama Odsjeka za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i 
gradnju Grada Čakovca, radnim danom od 7,

00
 – 15,

00
 sati (Ulica kralja Tomislava 15, II. kat). 

Ponovno javno izlaganje radi obrazloženja planskih rješenja, održat će se u Gradskoj 
vijećnici Grada Čakovca (Ulica kralja Tomislava 15, Čakovec) 15. travnja 2016. (petak) 
godine (utorak) s početkom u 13,

00
 sati. 

 
Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi: 
1. Svi zainteresirani mogu sudjelovati u javnoj raspravi na sljedeće načine: 

- imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog izmjene i dopune predmetnog prostornog 
plana, tokom trajanja javnog uvida, 

- mogu postavljati pitanja za vrijeme javnog izlaganja o predloženim rješenjima, 
- mogu dati prijedloge i primjedbe u zapisnik o javnom izlaganju, 
- mogu nositelju postupka uputiti pisana mišljenja, prijedloge i primjedbe najkasnije do 

21. travnja 2016. godine na adresu: Grad Čakovec, Upravni odjel za prostorno 
uređenje i europske fondove, Ulica kralja Tomislava 15, Čakovec, s naznakom “prilog 
javnoj raspravi” (prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani 
ne moraju se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi) 

2. Javnopravna tijela koja su dala, odnosno trebala dati zahtjeve za izradu izmjene i dopune 
predmetnog prostornog plana, u javnoj raspravi sudjeluju davanjem mišljenja o 
prihvaćanju tih zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa i/ili dokumenata 
koji je od utjecaja na prostorni plan. Krajnji rok za dostavu mišljenja javnopravnih tijela je 
21. travnja 2016. 

 
 
 
Grafički i tekstualni dijelovi prijedloga II. izmjene i dopune Urbanističkog plana 

uređenja naselja Novo Selo Rok za ponovnu javnu raspravu objavljeni su na službenim 
stranicama Grada Čakovca, te na stranicama izrađivača plana: www.urbia.hr. 

 
 
 
 

za izrađivača II. ID UPU 
Vesna Makovec, dipl.ing.arh.  


