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S A D R Ž A J

AKTI UPRAVNOG ODJELA

1. Javna rasprava o Prijedlogu
	 a)	 Detaljnog	plana	uređenja	Grlice-Rakite	

u	Biškupcu	i
	 b)	 Izmjena	i	dopuna	Generalnog	urba-

nističkog	plana	Grada	Varaždina	za	
područje	Grlice-Rakite	u	Biškupcu

AKTI UPRAVNOG ODJELA

1.
Na	temelju	članka	86.	Zakona	o	prostornom	uređe-

nju	i	gradnji	(»Narodne	novine«,	broj	76/07	i	38/09)	i	
Zaključka	Gradonačelnika	Grada	Varaždina,	KlaSa: 
350-01/09-01/1,	URBRoj:	 2186/01-01-11-11	 od	 14.	
travnja 2011. godine, nositelj izrade Upravni odjel za 
komunalni	sustav,	urbanizam	i	zaštitu	okoline	Grada	
Varaždina	objavljuje

J A V N U  R A S P R A V U
O PRIJEDLOGU

a) DETALJNOG PLANA UREĐENJA GRLICE- 
RAKITE U BIŠKUPCU 

i
b) IZMJENA I DOPUNA GENERALNOG URBA-

NISTIČKOG PLANA GRADA VARAŽDINA  
za područje Grlice-Rakite u Biškupcu

1.	 objavljuje	 se	 javna	 rasprava	 o	 Prijedlogu 
Detaljnog plana uređenja Grlice-Rakite u 
Biškupcu i Prijedlogu Izmjena i dopuna Gene-
ralnog urbanističkog plana grada Varaždina 
za područje Grlice-Rakite u Biškupcu koji	
su	utvrđeni	Zaključkom	Gradonačelnika	Grada 

Varaždina,	KlaSa: 350-01/09-01/1, URBRoj: 
2186/01-01-11-11.

2.	 javna	rasprava	će	se	održati	u	razdoblju	
od 04. svibnja 2011. do 03. lipnja 2011. godine

3.	 Za	 vrijeme	 trajanja	 javne	 rasprave	 Prijedlog	
Detaljnog	plana	uređenja	Grlice-Rakite	u	Biš-
kupcu	i	Prijedlog	Izmjena	i	dopuna	Generalnog	
urbanističkog	plana	grada	Varaždina	za	područje	
Grlice-Rakite	 u	 Biškupcu	 biti	 će	 izloženi	 na	
javni uvid u Upravnom odjelu za komunalni 
sustav, urbanizam i zaštitu okoline Grada 
Varaždina, Varaždin,	 Trg	 slobode	 12,	 svaki 
dan osim subote i nedjelje u vremenu od 8 
do 15 sati. 

4.	 Prijedlog	Detaljnog	plana	uređenja	Grlice-Rakite	
u	 Biškupcu	 i	 Prijedlog	 Izmjena	 i	 dopuna	Ge-
neralnog	urbanističkog	plana	grada	Varaždina	
za	 područje	 Grlice-Rakite	 u	 Biškupcu	 biti	 će	
objavljeni	i	u	»Službenom	vjesniku	Grada	Va-
raždina«,	broj	5/11	i	na	web	stranicama	Grada	
Varaždina	na	adresi	www.varazdin.hr. 
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5. Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja 
iz	Prijedloga	Detaljnog	plana	uređenja	Grlice-
Rakite	u	Biškupcu	i	Prijedloga	Izmjena	i	dopuna	
Generalnog	urbanističkog	plana	grada	Varaždina	
za	područje	Grlice-Rakite	u	Biškupcu	održati	će	
se za sve zainteresirane i to:

u	Gradskoj	vijećnici	u	Varaždinu,	Trg	kralja	Tomi-
slava	1,	u	slijedećim	terminima:
a) dana 11. svibnja 2011. godine u 9.00 sati za 

tijela državne uprave i pravne osobe s javnim 
ovlastima

b) dana 11. svibnja 2011. godine u 12.00 sati za 
7. MO Varaždin »Biškupec«, građane, udruge 
i vlasnike nekretnina 

u	 prostorijama	 7.	 Mo	 Varaždin	 »Biškupec«,	 M.	
Kolarića	23,	Varaždin,	u	slijedećim	terminima:
c) dana 12. svibnja 2011. godine u 19.00 sati 

za	građane	 i	vlasnike	nekretnina	na	području	
obuhvata	Detaljnog	plana	uređenja	čija	prezi-
mena započinju slovom A - K

d) dana 13. svibnja u 19.00 sati za	 građane	 i	
vlasnike	nekretnina	na	području	obuhvata	De-
taljnog	plana	uređenja	čija	prezimena započinju 
slovom L - Ž.

jedan	 sat	 prije	 početka	 javnog	 izlaganja	 u	 pro-
storijama	7.	Mo	voditelj	izrade	i	nositelj	izrade	za	
navedene	 planove	 biti	 će	 na	 raspolaganju	 zain-
teresiranima	za	davanje	 tumačenja	 i	pojašnjenja	
predloženih	rješenja.	

6. Očitovanja, primjedbe i prijedlozi na Prijedlog 
Detaljnog	plana	uređenja	Grlice-Rakite	u	Biš-
kupcu	i	Prijedlog	Izmjena	i	dopuna	Generalnog	
urbanističkog	plana	grada	Varaždina	za	područje	
Grlice-Rakite	u	Biškupcu	mogu	se	davati	cijelo	
vrijeme	tijekom	javne	rasprave	do zaključno 
8. lipnja 2011. godine. 

7. Način sudjelovanja sudionika u Javnoj raspravi 
u	skladu	s	člankom	90.	Zakona	o	prostornom	
uređenju	i	gradnji	je	slijedeći:
- nadležna tijela i	 tijela	 jedinica	 lokalne	 i	

područne	 samouprave	 i	 osobe	 određene	
posebnim	propisima	koja	su	dala	podatke,	
planske	 smjernice	 i	 dokumente	 za	 izradu	
prijedloga	 plana	 iz	 područja	 svog	 djelo-
kruga,	dostavljaju	svoja	pisana	očitovanja,	
primjedbe	i	prijedloge	do	roka	određenog	u	
ovoj	objavi.	U	protivnom,	smatrat	će	se	da	
nemaju primjedbe, 

- građani i udruge sudjeluju u javnoj raspravi 
na	način	da	imaju	pravo	pristupa	na	javni	uvid	
u prijedlog plana, mogu upisati primjedbe i 
prijedloge	u	knjigu	primjedbi	koja	se	nalazi	
uz	prijedlog	plana	izložen	na	javnom	uvidu,	
postavljaju	pitanja	tijekom	javnog	izlaganja	
o	 predloženim	 rješenjima,	 daju	 primjedbe	
u	zapisnik	na	 javnom	 izlaganju	 ili	upućuju	
nositelju izrade plana pisane primjedbe i 
prijedloge	u	roku	određenom	u	ovoj	objavi.	

Svi prijedlozi i primjedbe moraju biti čitko 
napisani i potpisani imenom i prezimenom, 
s adresom podnositelja i u roku dostavljeni 
nositelju izrade plana - Upravnom odjelu za 
komunalni sustav, urbanizam i zaštitu okoline 
Grada Varaždina, Trg slobode 12/II, Varaždin - 
u protivnom se neće uzeti u obzir u pripremi 
izvješća o Javnoj raspravi. 

KlaSa: 350-02/09-01/22
URBRoj:	2186/01-06-10-148
Varaždin,	20.	travnja	2011.

Upravni odjel za komunalni sustav, 
urbanizam i zaštitu okoline
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»Službeni vjesnik Grada Varaždina«,	 službeno	 glasilo	 Grada	 Varaždina.	 Izdavač	 Grad	 Varaždin.	
Uredništvo,	Trg	Kralja	Tomislava	broj	1.	Telefon	(042)	402-523.	Glavni	i	odgovorni	urednik:	tajnik	Grada,	  
Mirna	Kezele,	dipl.	iur.	Tehničko	uređenje,	korektura	i	tisak:	»Glasila«	d.o.o.	Petrinja,	telefon	(044)	815-
138,	fax.	(044)	815-498,	www.glasila.hr.	»Službeni	vjesnik	Grada	Varaždina«	objavljen	je	i	na	Internetu:	
www.glasila.hr.


