- Prijedlog

Na temelju čl. 103. stavka 2. Zakona o cestama ( „Narodne novine“, br: 84/11,
22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), članka 176. Zakona o prostornom uređenju („Narodne
novine“, br.: 153/13 i 65/17) i članka 33. Statuta Općine Jelsa (“Službeni glasnik Općine
Jelsa”, broj: 5/13 i 8/13 ) Općinsko vijeće Općine Jelsa na svojoj VI. sjednici održanoj
dana 12. ožujka 2017. godine donosi:
ODLUKU
o zamjeni nekretnina
i ukidanju statusa javnog dobra na dijelu nekretnine
označene kao č.zem. 4092/1 k.o. Pitve (puta u Gromin Dolcu)

Članak 1.
Prihvaća se prijedlog Vicenca Šimića, iz Zavale, OIB: 79055108048, za sklapanje
Ugovora o zamjeni nekretnina kojim se imaju regulirati neriješeni međusobni
imovinsko-pravni odnosi između Općine Jelsa i Vicenca Šimića, nastalih nakon
izmještanja dijela trase javnog puta, označenog kao č.zem. 4092/1 k.o. Pitve, a u svrhu
polaganja javnih instalacija, korigiranja trase javnog puta te formiranja građevne
čestice u skladu sa važećom prostorno planskom dokumentacijom.
Članak 2.
Ugovorom o zamjeni nekretnina iz članka 1. ove Odluke, dio zemljišta u
dosadašnjem vlasništvu Vicenco Šimić, označen kao 3060/5 k.o. Pitve, površine 65 m2,
na kojem je u naravi izgrađena nova trasa dijela javnog puta, zamijeniti će se bez
naknade sa dijelom č.zem. 4092/1 k.o. Pitve, površine 44 m2, u naravi stara trasa
javnog puta u dosadašnjem vlasništvu Općine Jelsa.
Članak 3.
Za potrebe realizacije zamjene nekretnina iz ove Odluke ukida se status javnog
dobra u općoj uporabi dijela nekretnine označene kao č.zem. 4092/1 k.o. Pitve, površine
44 m2, na skici br.: HI 32/17 od listopada 2017.g., izrađenoj od strane ovlaštenog geod.
Tedija Carića, dipl.ing. geod. označenom slovom „A“ i obrubljen oznakama A, A2, A3,
A4, i A1, jer je trajno prestala potreba korištenja puta odnosno tog njegovog dijela,
izmještanjem nove trase puta na dio č.zem. 3060/5 k.o. Pitve, na skici označenom slovom
„B“, i obrubljen oznakama B1, B2, B3, B4, i B1, površine 65 m2.
Članak 4.
Skica iz članka 3. ove Odluke sastavni je dio ove Odluke.

Članak 5.
Ovlašćuje se Načelnik Općine za poduzimanje svih potrebnih radnji u cilju
realizacije ove Odluke te potpisivanje Ugovora iz članka I ove Odluke.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku
Općine Jelsa“.
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