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parkirališta

Početkom listopada 2018. godine ispred zgrade broj 19 u Ulici Zrinskih i Frankopana u Varaždinu uređeno 
je 20 novih parkirališnih mjesta. Ovaj projekt je realiziran samo godinu dana nakon što su građani sami 
inicirali uređenje parkirališta.

Podsjećamo, varaždinski gradonačelnik Ivan Čehok je uvažio zahtjev građana i inicijativu predstavnice 
stanara Danice Čović, a Komunalni odjel realizirao je novo parkiralište u Đureku, vrijedno 165.000 kuna. 
Gradonačelnik je najavio slične poteze i u drugim gradskim naseljima, na Banfici, potom u Zagrebačkoj 
i Prešernovoj ulici te drugdje gdje se stanari sami dogovore oko toga koje je zelene površine moguće 
preurediti u parkirališta.

– Ni ja kao gradonačelnik ni djelatnici Komunalnog odjela ne možemo 
znati za sve zahtjeve građana. Zato je dobro da se stanari zgrada sami 
dogovore koje površine treba pretvoriti u parkirališta. Grad tu ne može 
arbitrirati. Ovo je lijep primjer suradnje građana s gradonačelnikom i 
našim Komunalnim odjelom, gdje smo u kratkom roku uspjeli izaći ususret 
građanima i urediti ovo parkiralište – rekao je gradonačelnik Čehok tijekom 
susreta s građanima i novinarima u popularnom Đureku.

12. 10. 2018. 
Uređeno novo parkiralište u Ulici Zrinskih i 
Frankopana, vrijedno 165.000 kuna
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U ponedjeljak, 2. rujna 2019. godine, varaždinski gradonačelnik dr. sc. Ivan Čehok sa suradnicima 
obišao je gradilište u Ulici Franca Prešerna. U njoj je građeno novo parkiralište i uređivana su postojeća 
parkirališna mjesta. 

U pratnji zamjenika Zlatana Avara, nadležnog pročelnika Roberta 
Krajcera i drugih suradnika uvjerio se u kvalitetu radova, koji 
završavaju u previđenom roku.
– Radovi se privode kraju i za nekoliko dana bit će završeni. Stoga 
će građani moći brzo koristiti novo parkiralište. Uz postojeće, uredili 
smo prostor za 51 novo parkirališno mjesto te će se sada na ovome 
mjestu moći ukupno parkirati 250 vozila – istaknuo je gradonačelnik.

Slijedilo je dodatno uređenje rasvjete i rubnika te asfaltiranje na već postojećem parkiralištu. Radove je 
izvodilo poduzeće Colas, a njihova vrijednost iznosi 870.000 kuna, namaknutih iz proračunskih sredstava 
namijenjenih održavanju prometnica.

2. 9. 2019. 
U Prešernovoj ulici uređeno dodatno 
parkiralište za 51 vozilo 
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Početkom listopada 2018. godine ispred zgrade broj 19 u Ulici Zrinskih i Frankopana u Varaždinu uređeno 
je 20 novih parkirališnih mjesta. Ovaj projekt je realiziran samo godinu dana nakon što su građani sami 
inicirali uređenje parkirališta.

Podsjećamo, varaždinski gradonačelnik Ivan Čehok je uvažio zahtjev građana i inicijativu predstavnice 
stanara Danice Čović, a Komunalni odjel realizirao je novo parkiralište u Đureku, vrijedno 165.000 kuna. 
Gradonačelnik je najavio slične poteze i u drugim gradskim naseljima, na Banfici, potom u Zagrebačkoj 
i Prešernovoj ulici te drugdje gdje se stanari sami dogovore oko toga koje je zelene površine moguće 
preurediti u parkirališta.
– Ni ja kao gradonačelnik ni djelatnici Komunalnog odjela ne možemo 
znati za sve zahtjeve građana. Zato je dobro da se stanari zgrada sami 
dogovore koje površine treba pretvoriti u parkirališta. Grad tu ne može 
arbitrirati. 

Ovo je lijep primjer suradnje građana s gradonačelnikom i našim 
Komunalnim odjelom, gdje smo u kratkom roku uspjeli izaći ususret 
građanima i urediti ovo parkiralište – rekao je gradonačelnik Čehok 
tijekom susreta s građanima i novinarima u popularnom Đureku.

18. 11. 2019. 
Kad gradonačelnik sluša građane: kompletno 
uređen pristup garažama u Ruđera Boškovića 1  
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Obnova velikog parkirališta na Trgu bana Josipa Jelačića kod varaždinske Gradske tržnice bio je jedan 
od prioriteta varaždinskoga gradonačelnika Ivana Čehoka. Stoga nije propustio obići gradilište na kojem 
su radovi završili u petak, 3. srpnja 2020. godine. Odmah po dolasku na popularni „Banus plac“ prvo je 
provjerio koliko je parkirnih mjesta iscrtano za osobe s invaliditetom.

– U odnosu na Šenoinu ulicu, koja će biti pješačka zona, sada 
smo povećali broj mjesta na parkiralištu za osobe s invaliditetom. 
Eto, ovdje je sada sedam velikih parkirališnih mjesta za osobe s 
invaliditetom, kojima smo na taj način olakšali pristup gradskoj 
tržnici i centru grada. 

Grad Varaždin financirao je s oko pola milijuna kuna izvođenje 
radova na odvodnji oborinskih voda, pripremi terena i asfaltiranju, 
dok je koncesionar podmirio troškove iscrtavanja – istaknuo je 
gradonačelnik.

3. 7. 2020. 
Okončana kompletna rekonstrukcija velikog 
parkirališta na „Banus placu“

S 500.000 
proračunskih kuna 

uređena je odvodnja 
i asfaltiran teren, a 
Crtorad je podmirio 
troškove iscrtavanja
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Na zahtjev stanara zgrade u Ulici Zrinskih i Frankopana 15 prošireno je i rekonstruirano parkiralište uz 
zgradu, te su ga u utorak, 15. prosinca, obišli gradonačelnik Ivan Čehok, njegov zamjenik Zlatan Avar i 
gradski pročelnik Roberto Krajcer.
Uređeno je 736 metara četvornih prilaza i parkirališnih mjesta uz zgrade, ali i oborinska odvodnja, i 
dobiveno je 15-ak parkirnih mjesta. Vrijednost izvedenih radova iznosi 204.000 kuna. 

– Kao što smo i rekli, mi namjeravamo urediti i proširiti parkirališta ondje gdje se sami građani jave i gdje 
se stanari slože i zahtijevaju od Grada pomoć u realizaciji. Ove smo godine uredili dosta parkirališta oko 
zgrada, evo sad smo ovdje u Zrinskih i Frankopana 15, ali nastavljamo 
i s druge strane, odnosno ondje gdje su se građani također složili u vezi 
uređenja. To je pretpostavka, da se svi slože i da građani budu jedinstveni 
u toj odluci. 

Građani sad ovdje mogu parkirati, imaju dovoljno parkiranih mjesta, ne 
moraju lutati automobilima, pa smanjujemo i promet, što je i smisao 
uređenja parkirališta. Svjesni smo da je danas sve više vozila, da neki 
stanovi imaju po nekoliko automobila. Ovdje nismo morali i nećemo 
uzimati zelenu površinu, već smo samo staro postojeće parkiralište 
proširili i uredili – rekao je gradonačelnik.

15. 12. 2020. 
Još više parkirnih mjesta u „Đureku“:
„Samo nek’ se građani slože i jave Gradu!“

U Zrinskih i 
Frankopana 15 
nije uzimana 
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već je postojeće 
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Unatoč pandemiji i zimi, Grad Varaždin održava tempo uređivanja parkirališta i zadnjih dana prosinca 
2020. godine. 

Gradonačelnik dr. sc. Ivan Čehok, njegov zamjenik Zlatan Avar i pročelnik Roberto Krajcer provjerili su 
kvalitetu izvedenih radova na uređenju parkirališta uz zgradu u Ulici Ferdinanda Konšćaka, pokraj stadiona 
Sloboda. Parkiralište je asfaltirano, postavljeni su rubnici. Stanari zgrade su zatražili uređenje parkirališta 
koje je godinama bilo u blatu, a sada su s balkona zahvalili gradonačelniku i njegovoj ekipi na obavljenom 
poslu. Prilikom obilaska gradonačelnik je poručio da će „Grad i dalje slušati što mu poručuju građani te 
nastaviti s uređenjem ulica i parkirališta“.

– Negdje je to moguće učiniti brzo, a negdje moramo izraditi elaborate, 
promijeniti regulaciju prometa i u dogovoru sa stanarima tog kvarta 
naći povoljnije rješenje. I sljedeće godine namjeravamo zadržati takav 
tempo uređenja parkirališta uz zgrade gdje je to moguće i gdje se 
dogovorimo sa stanarima – najavio je gradonačelnik Ivan Čehok.

22. 12. 2020. 
I u Konšćakovoj ulici uređeno parkiralište, pa za-
dovoljni stanari zahvalili na obavljenom poslu

Stanari zgrade 
zatražili su uređenje 
parkirališta koje je 

godinama bilo u blatu
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U utorak, 20. siječnja 2021. godine, varaždinski gradonačelnik Ivan Čehok s pročelnikom Upravnog 
odjela za komunalne poslove, urbanizam i zaštitu okoliša Robertom Krajcerom održao je sastanak s 
predstavnicima stanara većine zgrada u Trakošćanskoj ulici i Ulici braće Radić.

U Gradskoj vijećnici prezentirani su im prijedlozi uređenja novih, besplatnih parkirališnih mjesta. Primjerice, 
u Trakošćanskoj ulici prijedlogom je predviđeno uređenje 24 nova parkirališna mjesta s lijeve strane 
Trakošćanske ulice, odnosno odmah nakon raskrižja s Ulicom braće Radić, uz istovremeno izmještanje 
postojećeg nogostupa iza parkirališnih mjesta. Također, gradonačelnik i pročelnik iznijeli su prijedlog i 
prezentirali projekt uvođenja novih 20 parkirališnih mjesta na istočnom dijelu Malog placa, pri čemu bi se 
parkiranje na tome mjestu dopustilo od 15 sati do 8 sati ujutro. Na objema lokacijama predviđen je i dio 
parkirališnih mjesta za invalide (četiri parkirališna mjesta).

Pozvani predstavnici stanara izrazili su zadovoljstvo predloženim, pa će 
se, ovisno o vremenskim uvjetima, pristupiti izvođenju radova. 
– Postignuti dogovor još je jedan dokaz da Grad Varaždin dobrom, 
dvosmjernom komunikacijom uspješno rješava probleme svojih građana 
i kontinuirano radi na proširenju komunalne i prometne infrastrukture. 
Ostaju nam još razgovori sa stanarima Trakošćanske na zapadnom dijelu. 
Grad planira i proširenja parkirališta u Krležinoj, Koprivničkoj, između 
Tesline i Boškovićeve te u Zrinskih i Frankopana – rekao je gradonačelnik.

20. 1. 2021. 
Uskoro nova parkirališna mjesta oko zgrada u 
Trakošćanskoj i na Malom placu
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