Utorak, 17. travnja 2001.

SLUŽBENE NOVINE

Stranica 741 — broj 9

Općina Dobrinj
Iju »2. Izrada novih prostornih planova«, točka 2.3., iza dru
ge alineje dodaje se novi tekst koji glasi:

i.
Temeljem članka 49. Zakona o lokalnoj samoupravi i
upravi (»Narodne novine« broj 90/92, 94/93, 117/93, 5/97 i
501/00) i članka 35. Statuta Općine Dobrinj (»Službene no
vine« broj 2/94) Općinsko vijeće Općine Dobrinj je na sjed
nici održanoj dana 17. travnja 2001. godine donijelo sljedeću
ODLUKU
o izmjeni Statuta Općine Dobrinj
Članak 1.
U članku 40. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine«
broj 2/94, 14/94, 7/95, 19/97 i 28/98) stavak 1. mijenja se i
glasi:
»Općinsko vijeće broji 13 članova izabranih na način
određen Zakonom«.
Stavak 2., 3. i 4. briše se.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim
novinama« Primorsko-goranske županije.
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- DPU zone bivšeg odmarališta »Cestno podjetja« u Čižićima. Površina obuhvata prostornog plana je cea 1,0 ha.
Granicama obuhvata plana su obuhvaćene građevne čestice:
1052/5, 1052/12, 1053/2, 1053/6, 1053/5 i dio 1058/5 sve k.o.
Suzan.
- DPU dijela naselja Klimno u Općini Dobrinj. Površina
obuhvata prostornog plana je 2.63 ha. Granice obuhvata su:
Prostor zapadno od uvale Poružinj. Sa sjeverne strane linija
obale, sa južne strane su novoformirane čestice i područje
kampa, sa zapadne strane k.č. 701, 1074/9, 1074/360, sa is
točne strane granica građevinskog područja.
- DPU dijela područja Slamni - kompleks »Luger« u na
selju Klimno.
Obuhvat DPU / Površina obuhvata Plana je približno 0,6
ha i obuhvaća katastarske čestice: 257/1 i k.č. 252 - k.o. So
line. Zapadno od jezgre naselja u obalnom pojasu uvale So
line području Slamni. Areal zauzima poluotočić - Puntu
Klimno s jugoistočnom i svjeverozapadnom orijentacijom
obalnih linija.
- DPU dijela naselja Žestilac. Površina obuhvata je 1 ha i
obuhvaća k.č. 4459/45 k.o. Soline.
Članak 2.
Izmjena i dopuna programa mjera za unapređenje stanja
u prostoru će biti pohranjena u pismohrani Općine Dobrinj.
Članak 3.

2.
Temeljem članka 11. Zakona o prostornom uređenju
(»Narodne novine« broj 30/94, 68/98 i 61/00 - pročišćeni
tekst), Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na sjednici održa
noj 17. travnja 2001. godine, donosi
I. IZMJENU I DOPUNU
Programa mjera za unapređenje stanja u
prostoru za prostor Općine Dobrinj
Članak 1.
U Programu mjera za unapređenje stanja u prostoru Op
ćine Dobrinj (»Službene novine« PGŽ broj 8/98), u Poglav-

Ova izmjena i dopuna programa mjera za unapređenje
stanja u prostoru će biti objavljena u službenom glasilu Pri
morsko-goranske županije i stupa na snagu danom donoše
nja.
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