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PRIJEDLOG III. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA 

GRADA MURSKO SREDIŠĆE 
(„Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 10/04, 15/15 i 14/16) 

/CILJANE IZMJENE I DOPUNE/ 
 

ZA JAVNU RASPRAVU 

 
SAŽETAK ZA JAVNOST 

 
III. izmjenama i dopunama PPUG Mursko Središće, ne mijenjaju se osnovni ciljevi prostornog 

razvoja, već se radi o zahvatu koji se u sadržajnom smislu smatra ciljanom ili tzv. „točkastom“ 
izmjenama prostornog plana. 

 
Ovim III. izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Grada Mursko Središće utvrđuju se 

dva nova kartografska prikaza koji zamjenjuju kartografske prikaze istih naziva i brojeva iz 
dosadašnjeg Prostornog plana uređenja Grada Mursko Središće: 

 

1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA MJ=1:25.000 

4.4. Građevinsko područje naselja Peklenica MJ=1:5.000 

 
Sukladno članku 4. Odluke o izradi III. izmjena i dopune PPUG Mursko Središće – ciljana 

izmjena („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 2/17 su izrađene korištenjem digitalnih 
kartografskih prikaza važećeg PPUG Mursko Središće, u istom mjerilu i istom koordinatnom sustavu u 
koje su izrađene. 

 
III. (ciljane) izmjene i dopune PPUG Mursko Središće na grafičkim prikazima odnose se na 

proširenje građevinskog područja naselja Peklenica na k.č. 1395 i 1396, obje k.o. Peklenica. Čestice 
se utvrđuju kao dio postojeće stambene zone, pošto će se tretirati kao dio gruntišta postojeće 
građevne čestice u naselju. 

Drugih promjena u grafičkom dijelu Prostornog plana nema. 
 
Izmjene i dopune PPUG u grafičkom dijelu prate i promjene odredbi za provođenje, a odnose se 

na usklađenje odredbi za poljoprivredna gospodarstva za uzgoj stoke s Pravilnikom o višestrukoj 
sukladnosti (NN 32/15 i 45/16). 

Intencija je prilagodba postojećih gospodarstava Nitratnoj direktivi i drugim relevantnim 
propisima, prvenstveno iz domene zaštite okoliša. 

 
Javni uvid u prijedlog III. izmjenama i dopunama PPUG Mursko Središće započinje dana 02.10.2017. 
i traje do 11.10.2017. godine, a može se u navedenom terminu izvršiti u prostorijama Grada Mursko 
Središće, Trg bana Josipa Jelačića 10, 40 315 Mursko Središće, svakog radnog dana u vremenu od 
7,

00
 – 15,

00
 sati i na web stranicama Grada Mursko Središće www.mursko-sredisce.hr   

 Javno izlaganje Prijedloga III. izmjenama i dopunama PPUG Mursko Središće organizirat će 
se u prostorijama Grada Mursko Središće (Trg bana Josipa Jelačića 10, 40 315 Mursko Središće) i to 
04.10.2017. godine u 11.00 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 zaključno sa 11.10.2017. 

na adresu: Grada Mursko Središće, Trg bana Josipa Jelačića 10, 40 315 Mursko Središće, 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 11.10.2017. 

Grafički i tekstualni dijelovi prijedloga III. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja 
Grada Mursko Središće za javnu raspravu objavljeni su na web stranicama Grada Mursko 
Središće www.mursko-sredisce.hr 

 
za izrađivača III. ID PPUG 
Vesna Makovec, dipl.ing.arh.  

http://www.mursko-sredisce.hr/

