Na podlagt 29. ölena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, §t.94/07- uradno preöisöeno
besedilo, 76108,19109 in 5ll10) in 16. ölena Statuta Oböine Moravske Toplice (Uradni list RS, §t.
35114),23. ölenaZakona o graditvi objektov (Uradni list RS, §t. 102/04-uradno preöi§öeno besedilo,
l4lO5-popravek, 9212005-ZJC-B, 11l/05-odloöba US, 120l06-odloöba US, 126107), je Oböinski
svet Oböine Moravske Toplice na
redni seji, dne
, sprejel naslednji
SKLEP
o ukinitvi statusa zemlji§öa grajeno javno dobro lokalnega pomena

l.

ölen

S tem sklepom se ukine status zemlji5öa "grajeno javno dobro lokalnega pomena
naslednjem zemlji§öu:
- parcela §t.260412 k.o. 89 - SELO (ID 6277450).

2.

-

javne poti" na

ölen

Nepremiönina iz 1. ölena tega sklepa preneha imeti status "status grajeno javno dobro lokalnega
pomena - javne poti".

3.

ölen

Sprejem tega sklepa je podlaga za izdajo ugotovitvene odloöbe, ki jo bo na podlagi tega sklepa po
uradni dolZnosti izdala Oböinska uprava Oböine Moravske Toplice. Na podlagi pravnomoöne
odloöbe oböinske uprave bo na nepremiönini iz 7. ölena tega sklepa, iz zemlji§ke knjige izbrisana
zaznamba o javnem dobru.

4. ölen
Ta sklep zaöne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
§tevilka: 478-001 38 12014-l
Moravske Toplice, dne
Zupan Oböine Moravske Toplice

:

Alojz Glavaö,1.r.

OBRAZLOZITEV:
Zemlji§öe, navedeno v predlaganem sklepu je v naravi pot. Ker se zemlji§öe veö ne uporablja kot
javna pot, v skladu s 23. ölenom Zakona o graditvi objektov predlagamo, ukinitev statusa grajenega
javnega dobra na tem zemlji§öu.
Zakon o gradini objektov v 23. ölenu doloöa pogoje za ukinitev statusa grajenega javnega dobra, in
sicer se objektu, ki ima status grajenega javnega dobra drZavnega oz. lokalnega pomena, takßen
status lahko odvzame z odloöbo, ki jo na podlagi sklepa vlade oz. prislojnega oböinskega orgona po
uradni dolZnosti izda tisti upravni organ, ki je stalus podelil. Ko postane odloöba o ukinitvi statusa
grajenega javnega dobra pravnomoöna, jo oböinsko uprava po§lje pristojnemu sodi§öu, ki po
uradni dolänosti iz zemlji§ke lv{ige izbri§e zaznambo o javnem dobru.
Status grajenega javnega dobra preneha, ker se je zgradil drug objekt, ki pridobi stalus grajenega
javnega dobra z enakim namenom splo§ne rabe, kol ga ima sedanji objekt, ki ima pridobljen takien
status in se ga zato lahko opusli. Pot, za katero se predlaga izbris grajeno javno dobro je prikazana
mestna pol JP 766791.
na grafiöni prilogi, namesto nje pa se uporablja Ze izHA
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Podatki so informativni, za uradne informacije se obrnite na pristojne ustanove.
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