Občina Renče - Vogrsko

Občinski list

(Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 9/2013)

URADNE OBJAVE
10. oktober 2013

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - Odl. US, 76/08, 79/09,
51/10, 84/10 - Odl. US in 40/12 - ZUJF), in 18. člena Statuta Občine
Renče-Vogrsko (Uradni list RS, št. 22/12 – uradno prečiščeno besedilo)
je občinski svet Občine Renče-Vogrsko na 21. redni seji dne 26. 9. 2013
sprejel

SKLEP
o tehničnih popravkih kartografske dokumentacije srednjeročnega plana mestne
občine Nova Gorica (Uradno glasilo
občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin,
št. 7/87, 3/90 in 1/93; Uradno glasilo, št.
9/95, 20/96, 3/98 in 13/98; Uradne objave
časopisa Oko, št. 6/99, 18/03, 34/04 - popravek; Uradni list RS, št. 88/04), ki velja
tudi za območje občine Renče Vogrsko

2. člen
Sprejme se tehnični popravek za zemljišči s parc. št. 191/1 in 191/2 k.o.
Vogrsko. Zemljišče 191/2 k.o. Vogrsko je v delu nepravilno označeno
kot kmetijsko zemljišče, kar onemogoča funkcionalno izrabo zemljišča
za stanovanjsko gradnjo. Obratno je del zemljišča 191/1, ki je v naravi
del večjega kmetijskega kompleksa, označeno kot stavbno zemljišče.
Tehnični popravek se izvede tako, da se zemljišče 191/2 v celoti označi
kot stavbno zemljišče – območje za stanovanja. Zamik je izkazan
tudi zahodno od navedenih zemljišč, meja stavbnih zemljišč, parc. št.
186/4, 186/5, 186/6, 186/7, 186/8, 186/9 k.o. Vogrsko se zato uskladi s
katastrskimi mejami.
3. člen
Sprejme se tehnični popravek na ureditvenem območju naselja Vinišče.
Meje območja naselja se uskladijo v skladu s kartografsko dokumentacijo in situacijo legalno zgrajenih objektov na severnem delu naselja.
Meja stavbnih zemljišč poteka po severnih parcelnih mejah zemljišč
2170/2 in 2170/8. V območje stavbnih zemljišč je vključena stavba 1779
k.o. Renče.
4. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah
Občinskega glasila Občine Renče-Vogrsko.

1. člen
Sprejme se tehnični popravek na ureditvenem območju naselja Bukovica, severno od regionalne ceste R3-5740 Volčja Draga-Gornji Miren
in zahodno od javne poti JP 785241 Volčja Draga - Zrzinišče. Območje
stavbnih zemljišč, podrobnejše namenske rabe – območje za stanovanja, se uskladi z linijo ureditvenega območja naselja Bukovica. Uskladijo
se zamiki z zahodnimi parcelnimi mejami zemljišč parc. št. 329/1, 328/4,
328/2, 328/7 k.o. Bukovica zaradi logične zaokrožitve in funkcionalne
izrabe zemljišč na območju.
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