IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU
Naslov dokumenta

NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O KOMUNALNOM
REDU

Stvaratelj dokumenta, tijelo koje
Općina Omišalj
provodi savjetovanje
Svrha dokumenta

Izvješće
o
provedenom
savjetovanju
sa
zainteresiranom javnošću u postupku donošenja
odluke

Razdoblje savjetovanja

08. srpnja 2019. – 22. srpnja 2019. godine

Koji su predstavnici zainteresirane
Ira Vince, Luke Turata 6, Njivice
javnosti dostavili svoja očitovanja?
Prihvaćanje/neprihvaćanje
primjedbe ili prijedloga

Primjedba/prijedlog na nacrt akta

1. Budući
da
je
sadržaj
predložene
odredbe
već
propisan u Prijedlogu odluke,
iz kojeg upravo proizlazi
obveza održavanja okućnica
urednima,
prijedlog
nije
potrebno dodatno ugrađivati
u predmetnu odluku te se isti
ne prihvaća.

1. Članak 14. dopuniti sa:
Vlasnik odnosno korisnik dužan je
održavati okućnicu, obrezivati zelenilo i
redovno uklanjati korov. Ukoliko to ne
čini, komunalni će ga redar upozoriti a ako
ne postupi po upozorenju, kazniti.

2. Prijedlog je prihvaćen.

2. Članak 20. dopuniti sa:
Javna rasvjeta mora biti postavljena u
skladu s Hrvatskim zakonom o zaštiti od
svjetlosnog onečišćenja. Zabranjeno je
postavljati vanjsku rasvjetu tako da ona
svojim usmjerenjem i izlaznim svjetlosnim
tokom svjetlosti na otvorima (prozori i/ili
vrata) stambenih objekata proizvodi
emisije veće od dopuštenih razina
propisanih Zakonom.

3. Odlukom o uređenju prometa
na području općine Omišalj,
uređeno je pitanje parkiranja
vozila, stoga prijedlog nije

3. Poglavlje V. UVJETI KORIŠTENJA JAVNIH
PARKIRALIŠTA, NERAZVRSTANIH CESTA I
DRUGIH POVRŠINA JAVNE NAMJENE ZA

potrebno uvrstiti u predmetnu
odluku te se isti ne prihvaća.

PARKIRANJE VOZILA, nadopuniti člankom
kojim će se zabraniti parkiranje vozila van
dvorišta i označenih parkirališta, a
komunalne redare ovlastiti za kažnjavanje
tako parkiranih vozila.

4. Obveze komunalnog poduzeća
glede prikupljanja, odvoza i
postupanja sa skupljenim
komunalnim
otpadom,
uređene su Odlukom o načinu
pružanja
javne
usluge
prikupljanja
miješanog
komunalnog
otpada
i
biorazgradivog komunalnog
otpada, stoga prijedlog nije
potrebno uvrstiti u predmetnu
odluku te se isti ne prihvaća.

4. Poglavlje VI. PRIKUPLJANJE, ODVOZ I
POSTUPANJE SA SKUPLJENIM
KOMUNALNIM OTPADOM, nadopuniti
člankom kojim će se komunalno poduzeće
obvezivati pažljivo postupati s kantama i
kontejnerima, kako bi se spriječilo
rasipanje otpada po ulicama.

5. Budući da je za ribolov
štapovima nadležna Lučka
kapetanija, prijedlog nije
predmet
Odluke
o
komunalnom redu.

5. Poglavlje IV. KORIŠTENJE POVRŠINA JAVNE
NAMJENE, UREĐAJA I OBJEKATA,
nadopuniti člankom kojim će se zabraniti
ribolov štapovima na području uredjenih
plaža od 9:00 do 21:00 te člankom koji će
zabraniti prometovanje biciklima i ostalim
vozilima po šetnicama (šetalište Antona
Koste u Njivicama je mjestimično širine
150 cm a njime se kreću djeca i stariji
stanovnici).

Odlukom o uređenju prometa
na području općine Omišalj,
uređeno je prometovanje u
pješačkim zonama, stoga
prijedlog nije potrebno uvrstiti
u predmetnu odluku te se isti
ne prihvaća.

6. Člankom 104. st. 5. Zakona o
komunalnom
gospodarstvu
propisano je da se sadržaj
Odluke o komunalnom redu
može propisati i s više odluka,
stoga će se razmotriti ta
mogućnost
u
pogledu
predloženog.

6. Dodatno predlažem u odluku uključiti
poglavlje s odredbama o javnom redu i
miru, kojima će se ograničiti buka u
stambenim naseljima izmedju 24:00 i
7:00.

