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PRIJEDLOG POSTUPKA STAVLJANJA IZVAN SNAGE 
DETALJNOG PLANA UREĐENJA DIJELA NASELJA DUNJKOVEC – 

„CIGLENICE“ 
(„Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 19/06) 

ZA JAVNU RASPRAVU 
 

SAŽETAK ZA JAVNOST 
 

 
Detaljni plan uređenja dijela naselja Dunjkovec – „Ciglenice“ je izrađen 2006. godine, 

a Odluka o njegovu donošenu je objavljena u „Službenom glasniku Međimurske županije“ broj 
19/06. 

 

 

Prikaz 1  Prikaz rješenja namjene površine iz DPU dijela naselja Dunjkovec – 
„Ciglenice“  

Do svih površina u obuhvatu DPU predviđenih za formiranje građevnih čestica i 
gradnju izvedena je javna prometnica i omogućen im je priključak na osnovnu komunalnu 
infrastrukturu. 

 
Sukladno VI. izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Nedelišće iz 

2020. uvjeti za formiranje čestica i gradnju u funkcionalnim zonama uređenih, izgrađenih i 
neizgrađenih područja utvrđuju se neposredno primjenom odredbi Prostornog plana uređenja 
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Općine, iz kog razloga daljnja primjena Detaljnog plana uređenja više nije neophodna, pa ga 
je umjesto izmjena i dopuna alternativno moguće staviti van snage. 
 

Cilj stavljanja DPU van snage je na zahtjev stanovnika Dunjkovca, omogućiti gradnju 
u utvrđenoj mješovitoj, pretežito stambenoj zoni u Dunjkovcu prema urbanističkim 
parametrima koji su nešto blaži od onih utvrđenih u DPU, a koji su jednako utvrđeni i u drugim 
naseljima Općine. 

 
Javna rasprava će trajati od 26.07.2021. do 04.08.2021. 
Javni uvid u Prijedlog postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja dijela 

naselja Dunjkovec – „Ciglenice“ moći će se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave u 
prostorijama Općine Nedelišće, M. Tita 1, 40305 Nedelišće svakog radnog dana u uredovno 
radno vrijeme, te na web stranicama Općine Nedelišće (www.nedelisce.hr.), te izrađivača 
plana (www.urbia.hr). 

Javno izlaganje Prijedloga Postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja 
dijela naselja Dunjkovec – „Ciglenice“ organizirat će se u prostorijama Općine Nedelišće, M. 
Tita 1, 40305 Nedelišće, dana 28.07.2021. g. u 13:00 sati. 

Pisana očitovanja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog podnose se u pismenom obliku ili 
se upisuju u knjigu primjedbi izloženoj u gradskim prostorijama, do završetka javne rasprave, 
na adresu: Općina Nedelišće, M. Tita 1, 40305 Nedelišće s napomenom „ZA JAVNU 
RASPRAVU O POSTUPKU STAVLJANJA IZVAN SNAGE DETALJNOG PLANA UREĐENJA 
DIJELA NASELJA DUNJKOVEC – „CIGLENICE“. 

 
Tekstualni dijelovi prijedloga za javnu raspravu objavljeni su na službenim 

stranicama Općine Nedelišće: www.nedelisce.hr, te na stranicama izrađivača plana: 
www.urbia.hr. 

 
 
za izrađivača  
Vesna Makovec, dipl.ing.arh.  

http://www.nedelisce.hr/
http://www.urbia.hr/

