Uradni list št. 113, 11. 12. 2007
5692. Odlok o obmo jih predkupne pravice Ob ine Vipava na nepremi ninah, stran 15684.
Na podlagi 16. lena Statuta Ob ine Vipava (Uradni list RS, št. 54/02, 83/02 in 91/05) in na podlagi 85. lena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03, 58/03 in 33/07) je Ob inski svet Ob ine Vipava
na 4. izredni seji dne 29. 11. 2007 sprejel

ODLOK
o obmo jih predkupne pravice Ob ine Vipava na nepremi ninah
1. len
S tem odlokom Ob ina Vipava dolo a obmo ja, na katerih velja predkupna pravica na nepremi ninah.
Ta odlok se ne uporablja za uveljavljanje predkupne pravice na samostojnih delih objektov v etažni lastnini.
2. len
Predkupna pravica Ob ine Vipava na nepremi ninah velja na celotnem obmo ju poselitve v ob ini ter znotraj obmo ij obstoje ih in predvidenih infrastrukturnih omrežij in objektov izven poselitvenih obmo ij v ob ini.
3. len
Obmo ja poselitve po tem odloku so obmo ja naselij in obmo ja, predvidena za njihovo širitev, ki so kot takšna dolo ena v ob inskih prostorskih aktih.
Obmo ja obstoje ih in predvidenih infrastrukturnih omrežij in objektov so obmo ja zgrajenih infrastrukturnih omrežij in objektov ter obmo ja, predvidena za njihovo izgradnjo in širitev, ki so kot taka dolo ena v
ob inskih prostorskih aktih.
4. len
Do uveljavitve novih prostorskih aktov ob ine veljajo za poselitvena obmo ja ter za obmo ja infrastrukturnih omrežij in objektov po tem odloku tista obmo ja, ki so prikazana v prostorskih sestavinah veljavnega Odloka
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoro nega plana Ob ine Ajdovš ina za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Ob ine Ajdovš ina 1986–1990, ki se nanaša na obmo je nove Ob ine Vipava
(Uradni list RS, št. 9/98, 5/99, 7/99 in 5/00) kot ureditvena obmo ja naselij, urbana obmo ja za komunalo in energetiko, urbana obmo ja za promet in zveze ter koridorji za izgradnjo linijskih infrastrukturnih objektov.
5. len
Poselitvena obmo ja in obmo ja infrastrukturnih omrežij se lahko spreminjajo s spreminjanjem ob inskih prostorskih aktov po postopkih, ki veljajo za njihovo pripravo in sprejem.
6. len
Kartografsko gradivo za obmo ja predkupne pravice je na vpogled na sedežu Ob ine Vipava.
7. len
Ta odlok za ne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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