Temeljem članka 70. Statuta Grada Kastva (“Službene novine Primorsko goranske županije”
broj 26/09) Gradsko vijeće Grada Kastva na 45. sjednici održanoj 27. ožujka 2013. donijelo
je
ODLUKU
o područjima, granicama i sjedištima mjesnih odbora
na području Grada Kastva
Članak 1.
Ovom se Odlukom određuju područja, granice i sjedišta mjesnih odbora na području
Grada Kastva (u daljnjem tekstu: Grad) te način njihove promjene.
Članak 2.
Pod područjem mjesnog odbora, u smislu ove Odluke, razumijeva se zaokružena
prostorna jedinica na području Grada, s utvrđenim granicama.
Područja mjesnih odbora na području Grada utvrđena su na kartografskom prikazu u
mjerilu 1:15000 koji čini sastavni dio ove Odluke. Granice područja mjesnih odbora ucrtane
su crvenom bojom na kartografskom prikazu koji čini sastavni dio ove Odluke.
Pregled ulica na području pojedinog mjesnog odbora (u daljnjem tekstu: Pregled
ulica) čini sastavni dio ove Odluke.
Članak 3.
Kartografski prikaz i Pregled ulica iz Članka 2. ove Odluke pohranjeni su u
pismohrani Jedinstvenog upravnog odjela Grada Kastva i nisu predmetom objave u
"Službenim novinama Primorsko-goranske županije”.
Članak 4.
Područje i granice mjesnog odbora mogu se mijenjati u slučaju:
- osnivanja novog mjesnog odbora,
- izdvajanja dijela područja mjesnog odbora iz mjesnog odbora,
- spajanja mjesnih odbora.
O inicijativi i prijedlogu za promjenu područja i granica mjesnog odbora odlučuje se
na način i po postupku utvrđenom za osnivanje mjesnog odbora u skladu s odredbama
Statuta Grada.
Članak 5.
Sjedišta mjesnih odbora su:
1. Za Mjesni odbor KASTAV u Kastvu, Zakona kastafskega 3,
2. Za Mjesni odbor BRNČIĆI u Kastvu, Brnčići 66,
3. Za Mjesni odbor REŠETARI u Kastvu, Šporova jama 2,
4. Za Mjesni odbor SPINČIĆI u Kastvu, Spinčići 47,
5. Za Mjesni odbor RUBEŠI u Kastvu, Rubeši 65.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama”
Primorsko-goranske županije.
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