
 
REPUBLIKA HRVATSKA 
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KLASA:     350-01/19-01/08 
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Petrijanec, 27. svibnja 2019. 
 

Na temelju članka 88. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 
153/13, 65/17, 114/18 i 39/19) Jedinstveni upravni odjel Općine Petrijanec, upućuje javnosti 
 

OBAVIJEST 
 o izradi 2. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Petrijanec 

 
Započeo je postupak izrade 2. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine 

Petrijanec. 
 

Odluku o izradi 2. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Petrijanec  
donijelo je Općinsko vijeće Općine Petrijanec na svojoj 17. sjednici održanoj dana 16. svibnja 
2019. godine, koja je objavljena u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«, broj 32/19, 
od 17. svibnja 2019. godine. 

U Odluci o izradi su u članku 3. navedeni razlozi za 2. izmjene i dopune Plana. 
 

Pozivaju se zainteresirani građani, udruge, privatni i pravni subjekti da sudjeluju u 
izradi 2. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Petrijanec na način da 
dostave svoje prijedloge u Jedinstveni upravni odjel Općine Petrijanec u pisanom 
obliku do 26. lipnja 2019. godine ili da se uključe u javnu raspravu koja će se održati o 
Prijedlogu plana, a o kojoj će javnost naknadno biti obaviještena. 
 

Radi se o izmjenama i dopunama Plana koje se prvenstveno odnose na definiranje 
građevinskih područja (usklađenje sa Zakonom o prostornom uređenju, te analiza i 
redefiniranje građevinskog područja sukladno zahtjevima), na definiranje područja za koja se 
obavezno donosi UPU (urbanistički plan uređenja), analiziranje legalizirane bespravne 
izgradnje, unošenje podataka iz Uredbe o ekološkoj mreži (»Narodne novine«, broj 124/13 i 
105/15), definiranje eksploatacije mineralnih sirovina na području Općine i drugo, sukladno 
navedenom u članku 3. Odluke o izradi 2. izmjena i dopuna Plana uređenja Općine 
Petrijanec. 
 

Nositelj izrade izmjena i dopuna Plana je Jedinstveni upravni odjel Općine Petrijanec. 
 
Sve informacije o izradi Plana mogu se dobiti u prostorijama Općine Petrijanec, 

Jedinstvenom upravnom odjelu, na adresi: Općina Petrijanec, Vladimira Nazora 157, 42206 
Petrijanec i/ili na telefon: 042/714-220, 042/714-769, tijekom radnog vremena. 

 
Jedinstveni upravni odjel Općine Petrijanec 
 
 

Prilog: 

Odluka o izradi 2. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Petrijanec 

         


