
 

 

 

VIII.  SAŽETAK ZA JAVNOST 

 

 

Za područje Općine Mihovljan na snazi je PPUO (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske 

županije“ broj 17/08).  

Odluku o izradi I. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Mihovljan (u 

daljnjem tekstu Plan) donijelo je Općinsko vijeće 23. ožujka 2015. godine.  

U postupku izrade Plana zatraženi su podaci, planske smjernice i propisani dokumenti 

za potrebe izrade Plana od nadležnih javnopravnih tijela koja daju zahtjeve iz svog 

djelokruga.  

Prema novim zakonskim i drugim propisima i zahtjevima javnopravnih tijela potrebno 

je izvršiti korekcije u područjima infrastrukture, zaštite prirodnih i kulturnih dobara, zaštite i 

spašavanja te drugih interesnih područja. Na temelju zahtjeva fizičkih i pravnih osoba 

mijenjaju se i površine građevinskih područja, a sve navedene izmjene i dopune, u smislu 
provedbe, osiguravaju se noveliranjem Odredbi za provođenje. 

Na temelju izrađenog Prijedloga plana za javnu raspravu provodi se javna rasprava. 

Prijedlog Plana bio je izložen na javni uvid od 22. srpnja do 1. kolovoza 2016. (u trajanju od 

jedanaest dana). Javno izlaganje održano je 26. srpnja 2016. godine. 

Nakon dana 16. kolovoza 2016. godine kada je pripremljeno Izvješće o javnoj raspravi, 

kojim je zaključeno da nema promjena u Prijedlogu prostornog Plana koje bi zahtijevale 

ponavljanje javne rasprave, nositelj izrade zaprimio je zahtjeve koje je izrađivač plana 

proanalizirao i čija nova rješenja rezultiraju promjenama koje zahtijevaju ponavljanje javne 
rasprave.  

Utvrđuje se potreba provedbe ponovne javne rasprave I. Izmjena i dopuna Prostornog 

plana uređenja Općine Mihovljan. 

Razlog provođenja ponovne javne rasprave je promjena granica građevinskih područja i 

utjecaj na vlasničke odnose tim promjenama. Ujedno, ugrađeni su podaci koje je dostavio 

Hrvatski Telekom d.d. te Zagorski vodovod d.o.o. / vodoopskrba. 

Nakon provedene ponovne javne rasprave izrađuje se Izvješće o ponovnoj javnoj 

raspravi, zatim se izrađuje Nacrt konačnog prijedloga, te Načelnik utvrđuje Konačni prijedlog 
Plana koji se donosi na Općinskom vijeću. 

Odluka o donošenju objavljuje se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije. 

 

 

 

 


