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REPUBLIKA HRVATSKA 

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 

GRAD ČAKOVEC 
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO 

UREĐENJE I EUROPSKE FONDOVE 

ODSJEK ZA PROSTORNO PLANIRANJE, 
ZAŠTITU OKOLIŠA I GRADNJU 

 
KLASA: 350-01/16-05/11 
UR.BROJ: 2109/2-05-01-18-10 
Čakovec,  14. studeni 2018. godine 
 

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI 
 

II. IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA 

„BLOK 1“ ČAKOVEC 
 

 Sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17), 
održavanje javne rasprave o prijedlogu II. IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA 
UREĐENJA „BLOK 1“ ČAKOVEC objavljeno je u listu «MEĐIMURSKE NOVINE» od 5. 
listopada 2018. god., na web stranicama Grada Čakovca i Ministarstva graditeljstva i 
prostornog uređenja.  

 Javni uvid u prijedlog izmjene i dopune predmetnog urbanističkog plana uređenja započeo je 
12. listopada 2018. god., 8 dana nakon objave javne rasprave, i trajao 9 dana, zaključno do 20. 
listopada 2018. god.  

 Javno izlaganje o prijedlogu izmjene i dopune predmetnog urbanističkog plana uređenja 
održano je 17. listopada 2018. god. s početkom u 12,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada 
Čakovca (Ul. kralja Tomislava 15, Čakovec).  

 Javni uvid održan je u prostorijama Odsjeka za prostorno planiranje Grada Čakovca na 
kojem mjestu je sudionicima u javnoj raspravi bio na raspolaganju tekstualni i grafički dio plana.  

 Kao krajnji rok za podnošenje pismenih očitovanja, prijedloga i primjedbi na prijedlog 
izmjene i dopune predmetnog urbanističkog plana određen je datum 20. listopad 2018. god. 

 Javnopravna tijela koja su dala, odnosno trebala dati zahtjeve za izradu izmjene i dopune 
predmetnog plana, svoja mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva trebala su dostaviti najkasnije do 
22. listopada 2018. god. 

Na javnu raspravu su putem posebne pisane obavijesti pozvana sljedeća javnopravna tijela: 

1.) Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u 
Varaždinu, I. Gundulića 2, Varaždin; 

2.) Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 
Zagreb; 

3.) Ministarstvo unutarnjih poslova RH, Policijska uprava međimurska, J. Gotovca 7, 
Čakovec; 

4.) Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje 
Čakovec, Zrinsko-Frankopanska 9, Čakovec, 

5.) Hrvatske vode, Vodnogospodarska ispostava za mali sliv "Trnava", I. Mažuranića 2, 
Čakovec; 

6.) Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM), Roberta Frangeša 
Mihanovića 9, 10110 Zagreb; 

7.) Zavod za prostorno uređenje Međimurske županije, R. Boškovića 2, Čakovec, 
8.) HEP-Operator distribucijskog sustava, d.o.o., d.p. ELEKTRA Čakovec, Žrtava 

fašizma 2, Čakovec; 
9.) d.o.o. Međimurske vode, Matice hrvatske 10, Čakovec; 
10.) d.o.o. Međimurje plin, Obrtnička 4, Čakovec; 
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11.) Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, 
R. Boškovića 2, Čakovec, 
 

te predsjednik VGK Istok: 
1.)  Ivan Zrna iz Čakovca 

 
U ostavljenom roku za davanje mišljenja o prihvaćanju svojih zahtjeva, ista su dostavila 

slijedeća javnopravna tijela: 

1.) Međimurske vode d.o.o. Čakovec, mišljenje broj: UPP-GIS-32-2018 od 22. 10. 2018., 
2.) HAKOM, mišljenje klase: 350-05/17-01/20, urbroj: 376-10-18-4 od 10. 10. 2018., 
3.) HRVATSKE VODE, VGO ZA MURU I GORNJU DRAVU, očitovanje klase: 350-

02/17-01/0000078, urbroj: 374-26-1-18-3 od 18.10.2018. god., 
4.) MINISTARSTVO KULTURE, KONZERVATORSKI ODJEL U VARAŽDINU, mišljenje 

klase: 612-08/17-10/0023, urbroj: 532-04-02-08/4-18-4 od 22.10.2018. god., 
5.) MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE, očitovanje klase: 612-07/17-

57/19, urbroj: 517-05-2-3-198-04 od 19.10.2018. god. 
 

Od ostalih pozvanih sudionika, zaprimljeni su prijedlozi/primjedbe koje su zajednički 
podnijeli: 

6.) Međimurka d.d., Brid d.o.o., Marketing M d.o.o. 
 

 
Prijedloga, primjedbi / sugestija, zaprimljenih nakon za to predviđenog roka, nije bilo. 
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PRESLIKE MIŠLJENJA/OČITOVANJA/PRIJEDLOGA/PRIMJEDBI 

MIŠLJENJA JAVNOPRAVNIH TIJELA: 
 
 

br. 1 
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PRIJEDLOZI/PRIMJEDBE OSTALIH SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI: 

br. 6 
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Prispjele prijedloge/primjedbe/mišljenja/očitovanja obradili su predstavnik stručnog 
izrađivača i nositelj izrade izmjene i dopune UPU-a te ocijenili da se naprijed navedeni 

prijedlozi/primjedbe/mišljenja/očitovanja PRIHVATE / NE PRIHVATE  s obrazloženjima kako 
slijedi:  

 

DOSTAVLJENA MIŠLJENJA/OČITOVANJA JAVNOPRAVNIH TIJELA: 

 

br. 1 

JAVNOPRAVNO TIJELO: MEĐIMURSKE VODE d.o.o. Čakovec 

MIŠLJENJE: 

Dostavljenim mišljenjem traži se korekcija određenih dijelova planirane vodovodne mreže. 
Nadalje se traži da se izostave oznake profila i materijala za vodovodnu i kanalizacijsku mrežu. 

OCJENA OPRAVDANOSTI: Mišljenje je opravdano i prihvaća se. 

OBRAZLOŽENJE: 
Kako se radi o tehničkim pitanjima glede planirane vodoopskrbne i kanalizacijske mreže koje se 
neposredno tiču podnositelja mišljenja u čijoj je nadležnosti vodoopskrba i odvodnja otpadnih i 
oborinskih voda, nema razloga da se mišljenje ne uvaži. Slijedom toga kartografski prikaz 
„vodoopskrba i odvodnja otpadnih i oborinskih voda“ će se korigirati u skladu s dostavljenim 
mišljenjem. 

 
 

br. 2 

JAVNOPRAVNO TIJELO: HAKOM, Zagreb 

MIŠLJENJE: 

U dostavljenom mišljenju potvrđuje se da na prijedlog izmjene i dopune predmetnog UPU-a 
nema primjedbi. 

 
 

br. 3 

JAVNOPRAVNO TIJELO: HRVATSKE VODE, VGO ZA MURU I GORNJU DRAVU 

OČITOVANJE: 

Očitovanjem se konstatira da predmetni ID UPU-a uvažava potrebe vodnog gospodarstva 
kako u tekstualnom tako i u grafičkom dijelu te stoga na isti nema posebnih primjedbi. 

 
 

br. 4 

JAVNOPRAVNO TIJELO: 
MINISTARSTVO KULTURE, KONZERVATORSKI ODJEL U 
VARAŽDINU 

MIŠLJENJE: 

Dostavljenim mišljenjem daje se primjedba na formulaciju čl. 9. provedbenih odredbi UPU-a, 
tekst kojega nije usklađen s zahtjevima postavljenim od strane ovog javnopravnog tijela 
utvrđenih za potrebe izrade ID UPU-a. 

OCJENA OPRAVDANOSTI: 
Mišljenje je opravdano, ali se zbog formalnih razloga 

djelomično prihvaća. 

OBRAZLOŽENJE: 
U odnosu na formulaciju čl. 21. st.2. provedbenih odredbi UPU-a koja se mijenja čl. 9. Odluke o izradi 
II. izmjene i dopune predmetnog UPU-a, došlo je do izvjesnog prijepora odnosno neslaganja u 
stavovima između izrađivača plana, nositelja izrade i predstavnika Konzervatorskog odjela u 
Varaždinu. Obzirom na činjenicu da je predmet neslaganja građevna čestica planske oznake PP4 
(k.č.br. 1151/2 k.o. Čakovec) koja se nalazi unutar područja „A“ zone Kulturno povijesne cjeline 
Čakovca (potpuna zaštita povijesnih struktura), uvjeti/zahtjevi zaštite kulturnog dobra utvrđeni od 
strane nadležnog tijela za zaštitu i očuvanje kulturne baštine, moraju biti ispunjeni. U navedenom 
smislu je Konzervatorski odjel u Varaždinu svojim mišljenjem na prijedlog II. ID UPU-a predložio tekst 
čl. 9. predmetne Odluke u kojem je detaljno odredio parametre za izgradnju na građevnoj čestici 
planske oznake PP4. Isto je tako činjenica da se projektna dokumentacija za realizaciju zahvata na 
predmetnoj građevnoj čestici, osim u skladu s planskim odredbama, mora izraditi i temeljem uvjeta 
zaštite kulturnog dobra koje utvrđuje Konzervatorski odjel u Varaždinu od kojeg se također prije 
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izdavanja građevinske dozvole pribavlja prethodna dozvola. Obzirom na navedeno, imajući u vidu 
činjenicu da se radi o planskom dokumentu razine UPU kojemu je osnovna zadaća detaljna podjela 
područja na posebne prostorne cjeline obzirom na njihovu namjenu i prikaz građevnih čestica 
namijenjenih za građenje, odnosno uređenje površina javne namjene, ocijenjeno je da je na razini 
UPU-a čl. 9. dovoljno formulirati na slijedeći način: 
„Na građevnoj čestici oznake PP4 može se izgraditi zamjenska dvorišna građevina smještena na 
građevinskom pravcu uz uličnu ogradu, unutar površine za razvoj tlocrta građevine koja je označena u 
kartografskim prikazima UPU-a površine ne veće od 100 m2. Građevina može imati dvije etaže: 
podrum + prizemlje s ravnim krovom. Konačna veličina, tj. tlocrtni i vertikalni gabariti građevine kao i 
uvjeti za oblikovanje utvrditi će se kroz postupak izdavanja posebnih uvjeta zaštite kulturnog dobra 
koje je potrebno pribaviti za potrebe izrade tehničke dokumentacije za realizaciju građevine.“ 

 
 

br. 5 

JAVNOPRAVNO TIJELO: MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE 

OČITOVANJE: 

Dostavljenim očitovanjem konstatira se da da u prostornom obuhvatu predmetnog Plana 
nema zaštićenih područja u smislu Zakona o zaštiti prirode te da se ne očekuje da će njegova 
provedba imati značajniji negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke 
mreže. 

 
 

MIŠLJENJA/PRIJEDLOZI/PRIMJEDBE OSTALIH SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI 
 

br. 6 

PODNOSITELJ PRIMJEDBE: Međimurka d.d., Brid d.o.o., Marketing M d.o.o. 

PRIMJEDBA: 
Podnositelj predlažu izmjenu GUP-a grada Čakovca kao i proširenje obuhvata predmetnog UPU-a 

kako bi se u postojećem poslovnom objektu Međimurka, dijelovi kompleksa robne kuće koji nisu u funkciji 
mogli prenamijeniti u stambene prostore. 

OCJENA OPRAVDANOSTI: Prijedlozi se ne prihvaćaju. 

OBRAZLOŽENJE: 
Prijedlozi se iz formalnih razloga ne mogu prihvatiti jer se direktno ne odnose na predmetni UPU. 

Postojeći dio robne kuće Međimurka je izvan prostornog obuhvata predmetnog UPU-a, koji je utvrđen 
GUP-om grada Čakovca. Prema tome, dostavljeni prijedlozi i u pogledu širine prostornog obuhvata 
predmetnog UPU-a kao i u pogledu omogućavanja prenamjene određenih poslovnih prostora unutar 
robne kuće odnose se na GUP grada Čakovca. Stoga ih nije moguće razmatrati i ocjenjivati njihovu 
opravdanost u ovom postupku, već u postupku novelacije GUP-a grada Čakovca. 
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