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JAVNI POZIV
nositeljima prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem na kojem je izveden dio županijske
ceste oznake ŽC4045 od ulaska u naselje Dobrović (iz smjera Nove Bukovice) do izlaska iz naselja
Dobrović (u smjeru Crnca) u k.o. Dobrović, na dijelu k.č. br. 835, 836 i 837, i nerazvrstana cesta u
k.o. Dobrović na dijelu k.č. br. 835 i 846, na dijelu ceste od autobusnog stajališta u centru naselja
ulicom prema rudini Vranešević.
Obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je
izveden dio županijske ceste oznake ŽC4045 od ulaska u naselje Dobrović (iz smjera Nove
Bukovice) do izlaska iz naselja Dobrović (u smjeru Crnca) u k.o. Dobrović, na dijelu k.č. br. 835,
836 i 837 i nerazvrstana cesta u naselju Dobrović u k.o. Dobrović na dijelu k.č. br. 835 i 846, na
dijelu ceste od kućnog broja 26 do kućnog broja 80, te prema rudini Vranešević, da Županijska
uprava za ceste Virovitičko-podravske županije koja upravlja navedenim dijelom županijske ceste oznake
LC4045 i Općine Nova Bukovica kao nositelj prava navedene nerazvrstane ceste započinje s postupkom
evidentiranja predmetne nerazvrstane ceste.
Snimka izvedenog stanja nerazvrstane ceste sa geodetskim elaboratom izvedenog stanja nerazvrstane
ceste biti će izvedeni temeljem Zakona o cestama (Narodne novine broj 84/2011., 22/13., 54/13., 148/13. i
92/14 člancima 123-133.) i Uputom središnjeg ureda DGU-a, KLASA : 932-01/12-02/182, URBROJ :
541-03-1-12-28 od 24. listopada 2012. godine .
Predstavnici pravne osobe koja upravlja cestama odnosno Županijska uprava za ceste Virovitičkopodravske županije i jedinica lokalne samouprave započeti će s obilježavanjem granica građevinskog
zemljišta dana 26. siječnja 2017. godine na kojem je izgrađena cesta uz stručnu pomoć Darka Žužak,
dipl.ing.geod. ovlaštenog inženjera geodezije, predstavnika tvrtke GEOSOFT d.o.o. iz Orahovice, koji se
brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.
Zainteresirani mogu izvršiti uvid u pregledni prikaz trase od 26. siječnja do 10. veljače 2017. godine te
iskazati svoj interes za omogućavanje uvida u geodetski elaborat izvedenog stanja pozivom, po završetku
njegove izrade, u prostorijama Općine Nova Bukovica, Trg dr. Franje Tuđmana 1, Nova Bukovica.
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