
Temeljem članka 103.  st. 2 i st. 3 Zakona o cestama (NN RH 84/11, 22/13, 54/13, 
148/13 i 92/14) i članka 27. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 9/09, 2/13, 3/13, 
1/14, 1/18 i 3/18 – proč. tekst), Gradsko vijeće Grada Čakovca je na svojoj 13. sjednici 
održanoj 11. srpnja 2019., donijelo sljedeću 

 

O D L U K U 
 

I. 
 

 Ukida se status javnog dobra u općoj uporabi na nerazvrstanim cestama upisanim u: 
zk. ul. br. 7655 k.o. Čakovec 

- grunt. čest. br. 229/1/235/2/1/1/2, Svetojelenska cesta od 2480 m2, ident. s kčbr. 5477/6, 
upisana kao Javno dobro u općoj uporabi - nerazvrstana cesta u neotuđivom vlasništvu 
Grada Čakovca, OIB: 44427688822, Čakovec, Kralja Tomislava 15 

zk.ul.br.7881 k.o. Čakovec 
- grunt. čest. br. 2281/2, Nerazvrstana cesta Mihovljanska ulica, ukupne površine 59 m2, 
upisana kao Javno dobro u općoj uporabi, Grad Čakovec, OIB: 44427688822, Čakovec, 
Kralja Tomislava 15 

zk. ul. br. 7801 k.o. Čakovec 
- grunt. čest. br. 229/1/145/1/3, nerazvrstana cesta I. G. Kovačića, ukupne površine 793 m2, 
ident. s kčbr.5490/3 k.o. iste 
- grunt. čest. br. 229/1/145/1/4, nerazvrstana cesta I. G. Kovačića, ukupne površine 1787 m2, 
ident. s kčbr. 5490/4 k.o. iste 
- grunt. čest. br. 229/1/145/1/5, nerazvrstana cesta I. G. Kovačića, ukupne površine 2033 m2, 
ident. s kčbr. 5490/5 k.o. iste, sve upisane kao Javno dobro u općoj uporabi, Grad Čakovec, 
OIB: 44427688822, Čakovec, Kralja Tomislava 15, s pravom služnosti izgradnje, polaganja i 
održavanja telekomunikacijske infrastrukture za DTK i TM Čakovec u korist Hrvatskog 
telekoma d.d., pravom stvarne služnosti vodova radi ukopavanja cjevovoda na zemljištu i 
izgradnje pratećih komunalnih vodnih građevina - rekonstrukcije vodovodne mreže u Ulici 
ZAVNOH-a u Čakovcu u korist Međimurskih voda d.o.o i prava stvarne služnosti radi 
ukopavanja cjevovoda na zemljištu i izgradnju pratećih komunalnih vodnih građevina u širini 
10 m (5 metara lijevo i 5 metara desno od osi cjevovoda), radi izgradnje vodovoda. 

 
II. 
 

Zemljišne čestice iz točke I. kojima je prestao status nerazvrstane ceste ostaju u 
vlasništvu Grada Čakovca.  
 

III. 
 

Ova Odluka se dostavlja Zemljišnoknjižnom odjelu Općinskog suda u Čakovcu, 
Ruđera Boškovića 18, radi provedbe brisanja statusa javnog dobra u općoj uporabi 
nerazvrstanoj cesti odnosno njezinom dijelu u zemljišnoj knjizi sa čestice iz točke I. ove 
Odluke.  
 

IV. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku 
Grada Čakovca.        
 
KLASA: 021-05/19-01/31 
URBROJ: 2109/2-02-19-06 
Čakovec, 11. srpnja 2019. 
 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
Jurica Horvat 


