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Jedinstveni upravni odjel Općine Molve objavljuje 

 

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA IZRADOM V. CILJANIH IZMJENA 

I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE MOLVE 

 

I. 

  Općina Molve započinje pripremne radnje za postupak izrade i donošenja V. ciljanih Izmjena i 

dopuna prostornog plana uređenja Općine Molve („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ 

broj 11/00., 5/04., 5/11. i 8/14. i „Službeni glasnik Općine Molve“ broj 2/19.), (u daljnjem tekstu: Plan) 

  Kao dio preliminarnih radnji iz ove točke, Općina Molve će izraditi Odluku o izradi V. ciljanih 

Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Molve. 

  Razlozi te konačni ciljevi i programska polazišta V. ciljanih Izmjena i dopuna Plana utvrdit će se 

odgovarajućom odlukom o izradi. 

II. 

  Preliminarni razlozi izrade V. ciljanih Izmjena i dopuna Plana su: 

- otklanjanje pojedinih ograničenja koja proizlaze iz prostorno-planskih rješenja Plana uočenih u 

provedbi, a čije je otklanjanje od interesa za poboljšanje uvjeta života i razvoj gospodarstva na 

području Općine Molve, 

- usklađenje Plana s posebnim propisima donesenim od njegova stupanja na snagu te s 

odgovarajućim zahtjevima javnopravnih tijela koji će se prikupiti u postupku izrade i donošenja  

V. ciljanih Izmjena i dopuna Plana, 

- usklađivanje Plana s prostornim planovima šireg područja ili više razine donesenim ili 

noveliranim u periodu od usvajanja posljednje novelacije Plana, 

- preispitati i po potrebi revidirati pojedina rješenja infrastrukturnih sustava, sve u skladu sa 

Prostornim planom Koprivničko-križevačke županije, 

- razlozi koji proizađu iz ovog Javnog poziva za iskaz interesa. 

 

III. 

  Jedinstveni upravni odjel Općine Molve poziva sve zainteresirane fizičke i pravne osobe da 

podnesu svoje zahtjeve, prijedloge i inicijative (u daljnjem tekstu: zahtjev), u skladu s točkom II. ovog 

Javnog poziva 

na adresu: Trg kralja Tomislava 11, 48 327 Molve 

ili 

na e-mail: juo@molve.hr, najkasnije do 20. veljače 2022. godine. 
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IV. 

  U sklopu izrade Odluke o izradi V. ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine 

Molve (u daljnjem tekstu: Odluka) bit će izvršena analiza svih zahtjeva pristiglih u roku određenom u 

točki III. ovog Javnog poziva. 

  Zainteresiranim sudionicima se neće dostavljati pojedinačni pisani odgovori na zahtjeve. 

 

V. 

  Zahtjevi koji ne pristignu u roku određenom u točki III. ovog Javnog poziva neće se razmatrati 

prilikom izrade Odluke. 

VI. 

  Ova obavijest objavit će se na službenoj internet stranici Općine Molve, www.molve.hr, i na 

oglasnim pločama. 
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