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OČITOVANJA 

1. HRVATSKE ŠUME, 
Zagreb 

Nema primjedbi. 

2. HAKOM, Zagreb Nema primjedbi, potvrda da je u skladu sa zahtjevima. 

3. MORH, Zagreb Nema primjedbi. 

4. ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA 
CESTE  
Krapinsko-zagorske županije, 
Pregrada 

Nema primjedbi. 

5. HŽ Infrastruktura, Zagreb Mišljenjem se traži ispravak naziva 
pruge te ucrtavanje željezničko-
cestovnih prijelaza 

MIŠLJENJE SE PRIHVAĆA. 

FIZIČKE i PRAVNE OSOBE 

1. SINIŠA ZORMAN Zahtjev za: 
- povlačenje zahtjeva za prenamjenom 
k.č. 1537, 1538 i 1539 k.o. Radakovo u 
Turističku zonu 
- proširenjem građevinskog područja 
naselja na cijelu k.č. 1539 k.o. 
Radakovo 

ZAHTJEV SE PRIHVAĆA. 

2. MELANIA TRESK Zahtjev za prenamjenom dijela k.č. 
2114/1 k.o. Kraljevec na Sutli u 
građevinsko područje. 

ZAHTJEV SE PRIHVAĆA. 

3. MLADEN BOGOVIĆ Zahtjev za prenamjenom k.č. 503/51, 
503/53 k.o. Kraljevec na Sutli u 
građevinsko područje. 

ZAHTJEV SE DJELOMIČNO PRIHVAĆA u 
površini od cca 1700 m2 koja omogućava izgradnju 
obiteljske kuće kako je navedeno u zahtjevu 
povezano na istočno građevinsko područje kako bi 
se omogućilo formiranje uličnog niza. 

4. ROBERT TRUBUŠIĆ Zahtjev za prenamjenom k.č. 821/4, 
821/14, 821/9 i 823 k.o. Kraljevec na 
Sutli u građevinsko područje, za 
izgradnju gospodarskih objekata. 

ZAHTJEV SE DJELOMIČNO PRIHVAĆA u 
površini od cca 3140 m2 koja omogućava izgradnja 
gospodarskih građevina mješovite (MP) namjene u 
građevinskom području i to u dubini postojećeg 
građevinskog područja. 

5. JOSIP ŠTRITOF Zahtjev za postavu solarnih panela na 
k.č. 528, 529, 530 ili 531 k.o. Kraljevec 
na Sutli. 

ZAHTJEV SE DJELOMIČNO PRIHVAĆA na način 
da je smanjena minimalna udaljenost solarnih 
panela od građevinskog područja naselja na 100 
m.  

6. EX TOP d.o.o. Zahtjev za prenamjenom k.č. 29/4 i 
29/5 k.o. Radakovo u građevinsko 
područje 

ZAHTJEV SE PRIHVAĆA, 
Uz realokaciju iz zone Kraljevec na Sutli. 

OBRAZLOŽENJA O OČITOVANJIMA, PRIJEDLOZIMA I PRIMJEDBAMA SUDIONIKA U JAVNOJ 
RASPRAVI KOJI NISU PRIHVAĆENI ILI SU DJELOMIČNO PRIHVAĆENI 
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7. MARIO KOLIĆ Zahtjev za uvrštenjem većeg dijela k.č. 
1624/3 k.o. Kraljevec na Sutli u 
građevinsko područje. 

ZAHTJEV SE NE PRIHVAĆA. 
Nije moguće daljnje proširenje građevinskog 
područja naselja na vrijedno poljoprivredno 
zemljište (vinograd/voćnjak – prema podacima iz 
katastra). Proširenje građevinskog područja na 
vrijedno poljoprivredno zemljište nije u skladu sa 
zakonskom regulativom, planerskim pristupom 
(izvornog) PPUO-a i uvjetima Prostornog plana 
Krapinsko-zagorske županije. 

8. ANA JAMBREŠIĆ Zahtjevom se traži: 
1. uvrštenjem k.č. 1343/5 k.o. 
Radakovo u građevinsko područje,  
2. omogućavanje gradnje potpornog 
zida 
3. smanjenje nagiba krova radi 
konfiguracije terena. 

ZAHTJEV JE VEĆ DJELOMIČNO 
PRIHVAĆEN. 

1. K.č. 1343/5 se u cijelosti nalazi unutar 
građevinskog područja naselja. 
2. Potporni zidovi su omogućeni Odredbama za 
provedbu. 
3. Nagib krovišta nije moguće smanjiti jer manji 
nagib nije karakterističan za Zagorje, odnosno nije 
u skladu s konzervatorskim smjernicama. 
Na nagib krova ne utječe konfiguracija terena već 
tradicijski način izgradnje karakterističan za ovo 
područje. 

 
Odgovorni voditelj izrade Plana: 
Sandra Jakopec, dipl.ing.arh. 

 


