REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PREKO
Općinsko vijeće
Temeljem članka 251. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne
novine“ broj: 76/07i 38/09) i članka 30. Statuta Općine Preko ( Službeni glasnik Općine Preko
br. 7/09), a u svezi sa odredbama članka 33. stavak 4., 5. i 6. te odredba članka 245. stavak 1.
Prekršajnog zakona („Narodne novine“ broj: 107/07), Općinsko vijeće Općine Preko na
svojoj 9. sjednici održanoj dana 23. srpnja 2010. godine, donijelo je slijedeću
ODLUKU
o
zabrani i ograničenju građevinskih radova
za vrijeme turističke sezone
I. UVODNA ODREDBA
Članak 1.
Ovom se Odlukom zabranjuje ili ograničava izvođenje građevinskih radova za vrijeme
turističke sezone na području Općine Preko tj. određuju se vrste radova, područja, godišnje
kalendarsko razdoblje i vrijeme u kojem se zabranjuje ili ograničava izvođenje građevinskih
radova, utvrđuju opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinim slučajevima mogu izvoditi
građevinski radovi.

II. ZABRANA I OGRANIČENJE IZVOĐENJA
GRAĐEVINSKIH RADOVA

1. Vrste građevinskih radova koji se zabranjuju
ili ograničavaju

Članak 2.
Pod građevinskim radovima koji se u smislu ove Odluke zabranjuju ili ograničavanju,
smatraju se svi zemljani iskopi, rušenja, zidanje odnosno izrada konstruktivnih dijelova
građevine, betoniranje, vanjsko žbukanje i izrada krova – sve neovisno od načina gradnje, te
unutarnji građevinski radovi – izrada podloga i pregrada, žbukanje i slično, koji se izvode uz
upotrebu građevinskih strojeva.

2. Područje, razdoblje i vrijeme zabrane ili
ograničenja građevinskih radova
Članak 3.
Zabranjuju se svi vanjski građevinski radovi na objektima i putovima u obalnom dijelu i
centrima te pored mjesnih plaža u svim mjestima Općine Preko u razdoblju od 15. lipnja do
01. rujna.
Članak 4.
Zabranjuju se svi građevinski radovi na objektima i putovima u ostalim dijelovima svih
mjesta u Općini Preko osim radova od posebnog interesa za Općinu Preko od 01. srpnja do
01. rujna.
Članak 5.
Zabranjuju se svi radovi na popravcima brodova na svim istezalištima i lučicama koji su
smješteni neposredno uz plažu ili se nalaze u centru mjesta (osim istezanja ili porinuća) i to u
razdoblju od 01. srpnja do 01. rujna.

III. IZUZECI OD ZABRANE I OGRANIČENJA
IZVOĐENJA GRAĐEVINSKIH RADOVA
Članak 6.
U području, razdoblju i vremenu utvrđenim ovom Odlukom iznimno se, uz suglasnost
Općinskog načelnika Općine Preko, mogu izvoditi građevinski radovi u slijedećim
slučajevima:
-

hitnih radova na popravcima objekata i uređenju komunalne i ostale infrastructure
koji se javljaju nenadano i kojima se sprječavaju posljedice za život i zdravlje ljudi
kao i veća oštećenja nekretnina,
- nužnih radova na popravcima nekretnina kada zbog oštećenja postoji opasnost
za život i zdravlje ljudi,
- radova koji se izvode u javnom interesu, a čiji je investitor Općina Preko,ustanova
ili trgovačko društvo u potpunom ili pretežitom vlasništvu Općine Preko.

IV. NADZOR PROVEDBE ODLUKE
Članak 7.
Nadzor nad provođenjem ove Odluke obavlja komunalni redar Općine Preko.
Radi provedbe ove Odluke komunalni redar Općine Preko je ovlašten:
rješenjem narediti fizičkim i pravnim osobama radnje u svrhu pravila primjene odredaba ove
Odluke, predložiti pokretanje prekršajnog postupka,izdati obvezan prekršajni nalog i izreći
novčanu kaznu,na licu mjesta naplatiti novčanu kaznu od počinitelja prekršaja.

