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PRIJEDLOG URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA PODRUČJA 
ISTOČNO OD ŠTRIGOVŠČAKA U ŠTRIGOVI 

ZA JAVNU RASPRAVU 
 

 
SAŽETAK ZA JAVNOST 

 
 
Područje obuhvata Urbanističkog plana uređenja područja istočno od Štrigovščaka u 

Štrigovi odnosi se na površinu predviđenu za razvoj građevinskog područja naselja Štrigova, 
istočno od vrha Štrigovščak. 

Radi se o neizgrađenom i neuređenom području površine cca 2,77 ha smještenog 
zapadno od benzinske postaje u Štrigovi i neposredno uz potok. 

Obveza izrade urbanističkog plana uređenja utvrđena je Prostornim planom uređenja 
Općine Štrigova („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 14/05, 9/16 i 13/17). 

 
         

 

Prikaz 1  Izvod iz kart. prikaza „Građevinsko područje naselja Štrigova“ iz PPUO 
Štrigova 

Podjela područja na posebne prostorne cjeline s obzirom na njihovu namjenu, kao i 
razgraničenje površina javne namjene od ostalih površina, određene su grafički u 
kartografskom prikazu broj 1. „Korištenje i namjena površina“. 

 
Funkcionalne zone: 

− stambene namjene individualne gradnje /oznaka S1/ 

− višestambene namjene /oznaka S2/ 

− mješovite, pretežito stambene namjene /oznaka M1/ 

− javne zelene površine /oznaka Z1/ 

− zaštitne zelene površine /oznaka Z/ 
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Infrastrukturne površine  - prometne površine: 
- ulični koridor /oznaka UK s numeričkom oznakom/ 
- pješačka staza izvan uličnog koridora /oznaka PS/ 
- poljski put /oznaka PP/ 

 

 
 

Prikaz 2  Namjena površina UPU  
 

Javna rasprava o prijedlogu UPU počet će 26.05.2020. i završiti 24.06.2020. godine. 
Javni uvid u Prijedlog Urbanističkog plana uređenja područja istočno od Štrigovščaka u 

Štrigovi moći će se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama Općine Štrigova, 
Štrigova 87, 40312 Štrigova svakog radnog dana u uredovno radno vrijeme i na web 
stranicama Općine Štrigova (www.opcinastrigova.hr), te izrađivača plana (www.urbia.hr). 

Javno izlaganje Prijedloga Urbanističkog plana uređenja područja istočno od 
Štrigovščaka u Štrigovi organizirat će se u prostorijama Općine Štrigova, Štrigova 87, 40312 
Štrigova i to 03.06.2020. godine (srijeda) u 11:00 sati. 

Pisana očitovanja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog UPU podnose se u pismenom 
obliku ili se upisuju u knjigu primjedbi izloženoj u općinskim prostorijama, do završetka javne 
rasprave, na adresu: Općina Štrigova, Štrigova 87, 40312 Štrigova, s napomenom „ZA 
JAVNU RASPRAVU O URBANISTIČKOM PLANU UREĐENJA PODRUČJA ISTOČNO OD 
ŠTRIGOVŠČAKA U ŠTRIGOVI“. 

 
Grafički i tekstualni dijelovi prijedloga Urbanističkog plana uređenja područja 

istočno od Štrigovščaka u Štrigovi za javnu raspravu objavljeni su na službenim 
stranicama Općine Štrigova: www.opcinastrigova.hr, te na stranicama izrađivača 
plana: www.urbia.hr. 

 
 

     za izrađivača UPU 
Vesna Makovec, dipl.ing.arh.  

http://www.urbia.hr/

