Temeljem članka 103. stavka 2. i 3. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13,
148/13, 92/14) i članka 27. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 9/09, 2/13,
3/13 i 3/13 – proč. tekst, 1/14, 1/18, 3/18 – proč. tekst), Gradsko vijeće Grada Čakovca,
je na svojoj 8. sjednici održanoj 18. listopada 2018., donijelo sljedeću

ODLUKU
Članak 1.
Ukida se status javnog dobra u općoj uporabi nerazvrstanoj cesti odnosno
njezinom dijelu na čestici upisanoj u zk.ul.br.2150, k.o. Mihovljan, grunt.čest.br.2036/2,
Mihovljanska, Nerazvrstana cesta površine 2345 m2, upisana kao Javno dobro u općoj
uporabi, Grad Čakovec, ulica Kralja Tomislava 15, 40000 Čakovec, zbog trajnog
prestanka potrebe njihovog korištenja.
Članak 2.
Zemljišna čestica iz prethodnog članka, kojoj je prestao status nerazvrstane
ceste ostaje u vlasništvu Grada Čakovca.
Članak 3.
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 članka 1.
ove Odluke.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku
Grada Čakovca.
KLASA: 021-05/18-01/72
URBROJ: 2109/02-02-18-10
Čakovec, 18. listopada 2018.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Jurica Horvat

Temeljem članka 27. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 9/09, 2/13,
3/13 i 3/13 – proč. tekst, 1/14, 1/18, 3/18 – proč. tekst), Gradsko vijeće Grada Čakovca,
je na svojoj 8. sjednici održanoj 18. listopada 2018., donijelo sljedeću

ODLUKU
Članak 1.
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Čakovca, kao zastupnik vlasnika zemljišta
Grada Čakovca, sklopiti Ugovor o prijenosu vlasništva bez naknade s Hrvatskim
cestama, Vončinina 3, Zagreb, kao upraviteljem/vlasnikom državnih cesta, za zemljišne
čestice u vlasništvo Grada Čakovca u k.o. Mihovljan potrebne za gradnju Sjeverne
obilaznice Čakovca koji Ugovor je osnova za provedbu stečenih prava u zemljišnoj
knjizi i drugim javnim registrima, upisane u:
a) Zk.ul.br.221, k.o. Mihovljan,
-grunt.čest.br.1691/2, kraj steze površine 64 m2
-grunt.čest.br.1691/3, kraj steze površine 59 m2
upisane kao Društveno vlasništvo s pravom korištenja Općine Čakovec, nakon brisanja
Društvenog vlasništva
b) Zk.ul.br.5, k.o. Mihovljan,
-grunt.čest.br.1692/2, put, trnac, površine 32 m2
-grunt.čest.br.2046/4, staza, cesta, površine 55 m2
upisane kao vlasništvo Grada Čakovca,
c) Zk.ul.br.1899, k.o. Mihovljan,
-grunt.čest.br.1700/51, športska ulica, cesta, površine 4059 m2
-grunt.čest.br.1700/52, športska ulica, cesta, površine 7 m2
upisane kao vlasništvo Grada Čakovca, s pravom služnosti izvedbe 10 kV kabelskog
voda za korist HEP d.d. Zagreb.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku
Grada Čakovca.
KLASA: 021-05/18-01/72
URBROJ: 2109/02-02-18-11
Čakovec, 18. listopada 2018.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Jurica Horvat

Temeljem članka 27. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 9/09, 2/13,
3/13 i 3/13 – proč. tekst, 1/14, 1/18, 3/18 – proč. tekst), Gradsko vijeće Grada Čakovca,
je na svojoj 8. sjednici održanoj 18. listopada 2018., donijelo sljedeću

ODLUKU
Članak 1.
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Čakovca, kao zastupnik vlasnika zemljišta
Grada Čakovca, sklopiti Ugovor o prijenosu vlasništva bez naknade s Hrvatskim
cestama, Vončinina 3, Zagreb, kao upraviteljem/vlasnikom državnih cesta, za sve ostale
zemljišne čestice u katastarskim općinama na području Grada Čakovca za potrebe
Sjeverne obilaznice.
Članak 2.
Ova će se Odluka primjenjivati na sve zahtjeve Hrvatskih cesta za prijenos
vlasništva zemljišnih čestica bez naknade za potrebe izgradnje Sjeverne obilaznice
Čakovca u skladu s dobivenom i važećom Lokacijskom dozvolom KLASA: UP/I-35005/16-01/000008, URBROJ: 2109/2-05-02-17-0014 od 15. svibnja 2017. izdanoj od
Grada Čakovca, Upravnog odjela za prostorno uređenje i europske fondove, Odsjek za
provođenje dokumenata prostornog uređenja i izdavanje akata o gradnji i na temelju
iste dobivenom Građevinskom dozvolom.
Članak 3.
Ugovori sklopljeni na temelju ove Odluke su osnova za provedbu stečenih prava
u zemljišnoj knjizi i drugim javnim registrima.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku
Grada Čakovca.
KLASA: 021-05/18-01/72
URBROJ: 2109/02-02-18-12
Čakovec, 18. listopada 2018.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Jurica Horvat

