Četvrtak, 11. travnja 2019.

SLUŽBENE NOVINE

18.
Na temelju članka 35. stavka 3. Zakona o vlasništvu i
drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj: 91/96,
68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06,
146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 101. stavka
1. Zakona o cestama (“Narodne novine” broj 84/11, 22/13,
54/13, 148/13, 92/14) i članka 34. Statuta Općine Viškovo
(“Službene novine Općine Viškovo” broj 3/18), Općinsko
vijeće Općine Viškovo na svojoj 23. sjednici održanoj 10.
travnja 2019. godine donosi
Odluku o proglašenju statusa javnog dobra
Članak 1.
Utvrđuje se da se nekretnine upisane kod Općinskog suda
u Rijeci u zemljišnoknjižni uložak broj 1761, katastarske
općine Blažići, označene kao k.č.br. 532/541, majinac šuma, površine 4 m² i k.č.br. 532/540, majinac – livada,
površine 13 m² i zemljišnoknjižni uložak broj 2055, katastarske općine Blažići, označene kao k.č.br. 532/542, majinac – pašnjak, površine 8 m², u naravi čine sastavni dio
nerazvrstane ceste upisane kod Općinskog suda u Rijeci u
zemljišnoknjižni uložak broj 2497, katastarske općine Blažići, oznake k.č.br. 3552/2, nerazvrstana cesta od Blažići
2/A do Marinići 142, površine 2197 m².
Članak 2.
Nerazvrstana cesta iz točke 1. ove Odluke Urbanističkim
planom uređenja osnovne škole Marinići i dijela naselja
Blažići (“Službene novine Općine Viškovo” broj 5/16,
12/16 – ispr., 4/19 – ispr.), planirana je kao javna prometna
površina i to oznake GMU 1 kao glavna mjesna ulica.

Stranica 108 – broj 6.

Članak 3.
Utvrđuje se da nekretnine iz točke 1. ove Odluke imaju
javnu namjenu u općoj upotrebi, stoga se proglašavaju
javnim dobrom u općoj uporabi u neotuđivom vlasništvu
Općine Viškovo.
Članak 4.
Upravna tijela Općine Viškovo zadužuju se za provedbu
ove Odluke kod Zemljišnoknjižnog odjela Općinskog suda
u Rijeci i uknjižbu nekretnina iz točke 1. ove Odluke kao
javnog dobra u općoj uporabi u neotuđivom vlasništvu Općine Viškovo.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u
“Službenim novinama Općine Viškovo”.
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