Utorak, 21. ožujak 2017

SLUŽBENE NOVINE

23.
Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim
stvarnim pravima (Narodne novine broj: 91/96., 73/00.,
114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12.
i 152/14.) i članka 35. Statuta Općine Viškovo (“Službene
novine Primorsko-goranske županije” broj: 25/09., 6/13.,
15/13., 33/13. i 14/14., te “Službene novine Općine Viškovo” broj 3/14.) Općinsko vijeće Općine Viškovo na svojoj
32. sjednici održanoj 20. ožujka 2017. godine donijelo je

Stranica 199 – broj 4.

Slijedom prethodnih utvrđenja, imajući dodatno u vidu da
predmetna nekretnina unatoč opisu u zemljišnim knjigama u naravi ne čini cestu pa tako niti nerazvrstanu cestu
na području Općine Viškovo, (ista nije razvrstana kao
nerazvrstana cesta sukladno Jedinstvenoj bazi podataka
nerazvrstanih cesta na području Općine Viškovo), Općinsko vijeće Općine Viškovo ukida status javnog dobra na
nekretnini označenoj kao k.č. br. 52/7, put, površine 229
m2, upisanoj u zk. ul. PI, k.o. Blažići.
Članak 3.

Odluku
o ukidanju statusa javnog dobra

Zemljišnoknjižni odjel Općinskog suda u Rijeci će u odnosu na nekretninu iz članka 1. ove Odluke, isključenu
iz statusa javnog dobra, izvršiti brisanje javnog dobra i
izvršiti upis prava vlasništva iste na ime Općine Viškovo.

Članak 1.

Članak 4.

Nekretnina označena kao k.č. br. 52/7, put, površine 229
m2, upisana u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Rijeci u zk. ul. PI, k.o. Blažići, upisana je kao javno dobro.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u
“Službenim novinama Općine Viškovo”.

Članak 2.
Sukladno dokumentima prostornog uređenja, predmetna
se nekretnina nalazi na području Općine Viškovo te je ista
osnovom Odluke o Prostornom planu uređenja Općine Rijeka u trenutku donošenja Zakona o poljoprivrednom zemljištu i Zakona o šumama, odnosno na dan 16. listopada
1990. i 24. srpnja 1991. godine nalazila unutar građevinskog područja slijedom čega ista sukladno odredbama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima čini upravo
vlasništvo Općine Viškovo.
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