-PRIJEDLOGNa temelju članka 132. Zakona o gradnji («Narodne novine», broj 153/13.,
20/17., 39/19. i 125/19.) i članka 32. Statuta Općine Pirovac («Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije», broj 5/13., 6/18. i 4/20.), po prethodno pribavljenom
mišljenu Turističke zajednice Općine Pirovac, Općinsko vijeće Općine Pirovac, na __
sjednici, od______________ godine, donosi

ODLUKU
o privremenoj zabrani izvođenja radova na području Općine Pirovac
u 2021. godini

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom privremeno se zabranjuje izvođenje radova na području
Općine Pirovac odnosno određuju područja, razdoblje kalendarske godine i vrijeme u
kojem se privremeno zabranjuje izvođenje radova, utvrđuju opći uvjeti i razlozi zbog
kojih se u pojedinim slučajevima mogu izvoditi radovi te nadzor nad provedbom ove
Odluke.
II. VRSTE RADOVA ČIJE SE IZVOĐENJE PRIVREMENO ZABRANJUJE
Članak 2.
Privremeno se zabranjuje izvođenje svih zemljanih radova i radova na
izgradnji konstrukcije građevine.
III. KALENDARSKO RAZDOBLJE, VRIJEME I PODRUČJA PRIVREMENE
ZABRANE IZVOĐENJA RADOVA
Članak 3.
Privremeno se zabranjuje izvođenje radova iz članka 2. ove Odluke u
kalendarskom razdoblju od 15. lipnja do 14. rujna 2021. godine, u vremenu od 0,00
do 24,00 sata, u sljedećim naseljima Općine Pirovac:
- Pirovac, na cijelom području naselja, uključujući zaseok Slakovac.
IV. IZUZECI OD PRIVREMENE ZABRANE IZVOĐENJA RADOVA
Članak 4.
Zabrana iz ove Odluke ne odnosi se na:

1. građevine, odnosno radove za čije je građenje, odnosno izvođenje utvrđen interes
Republike Hrvatske,
2. uklanjanje građevina na temelju rješenja građevinske inspekcije ili odluke drugog
tijela državne vlasti,
3. građenje građevina, odnosno izvođenje radova u godini u kojoj je odluka stupila na
snagu.
Članak 5.
Ukoliko se utvrdi da postoje opravdani razlozi za izvođenjem pojedinih
radova iz članka 2. ove Odluke u kalendarskom razdoblju, vremenu i području
utvrđenim člankom 3. ove Odluke, odobrit će se izvođenje radova temeljem izdanog
odobrenja.
Po pisanom zahtjevu izvođača radova odnosno investitora, odobrenje za
izvođenje radova u smislu stavka 1. ovoga članka u pisanom obliku izdaje komunalno
redarstvo Općine Pirovac, nakon utvrđivanja činjeničnog stanja na terenu, s
definiranim rokom izvođenja radova uz obvezu pridržavanja propisa koji definiraju
zaštitu od buke.
V. NADZOR NAD PROVEDBOM ODLUKE
Članak 6.
Nadzor nad provedbom ove Odluke provodi komunalno redarstvo Općine
Pirovac.
U obavljanju nadzora komunalni redar postupa sukladno odgovarajućim
odredbama Zakona o građevinskoj inspekciji («Narodne novine», broj 153/13.) i
Naputka o novčanim kaznama koje izriču komunalni redari u provedbi Zakona o
građevinskoj inspekciji («Narodne novine», broj 40/15.).
VI. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 7.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o obustavi
izvođenja građevinskih radova za vrijeme turističke sezone («Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije», broj 3/08.).
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije», a primjenjuje se od 1. siječnja 2021. godine.
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