POZIV JAVNOSTI ZA DOSTAVU MIŠLJENJA, PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA O NACRTU ODLUKE O KOMUNALNOM REDU PUTEM INTERNETSKOG
SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU
Gradsko vijeće Grada Varaždina ovlašteno je donijeti Odluku o komunalnom redu.
Sukladno članku 104. zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18 i 110/18) ovom Odlukom se regulira:
 uređenje naselja, koje obuhvaća uređenje pročelja, okućnica i dvorišta zgrada i drugih građevina u vlasništvu fizičkih ili
pravnih osoba, u dijelu koji je vidljiv s javnih površina i površina javne namjene, kao i određivanje uvjeta za postavljanje
tendi, reklama, plakata, spomen-ploča i druge komunalne opreme te klimatizacijskih uređaja, dimovodnih instalacija,
zajedničkih antenskih sustava i drugih uređaja koji se prema posebnim propisima grade bez građevinske dozvole i glavnog
projekta;
 način uređenja i korištenje javnih površina i zemljišta u vlasništvu Grada Varaždina za gospodarske i druge svrhe, uključivo i
RAZLOZI DONOŠENJA
njegovo davanje a privremeno korištenje, građenje građevina koje s prema posebnim propisima grade bez građevinske
AKTA
dozvole i glavnog projekta;
 uvjete korištenja javnih parkirališta, javnih garaža i drugih površina javne namjene za parkiranje vozila;
 održavanje čistoće i čuvanje površina javne namjene, uključujući uklanjanje snijega i leda s tih površina;
 mjere za provođenje ove Odluke uključujući mjere za održavanje komunalnog reda koje poduzima komunalni redar, obveze
pravnih i fizičkih osoba i prekršajne odredbe.
Sadržaj Odluke o komunalnom redu može se propisati i s više odluka.
CILJEVI PROVOĐENJA
SAVJETOVANJA
ROK ZA PODNOŠENJE
MIŠLJENJA, PRIMJEDBI
I PRIJEDLOGA

Cilj provođenja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je upoznavanje javnosti s nacrtom Odluke o komunalnom redu, a radi
dobivanja mišljenja, primjedbi i prijedloga i eventualno prihvaćanja zakonitih i stručno utemeljenih prijedloga, primjedbi i mišljenja.

od 29. srpnja do 28. kolovoza 2019.

ADRESA I NAČIN
Pisane primjedbe dostavljaju se na adresu: GRAD VARAŽDIN, Upravni odjel za komunalne poslove, urbanizam i zaštitu okoliša,
PODNOŠENJA
Trg slobode 12/II, 42000 Varaždin s naznakom Primjedbe, prijedlozi i mišljenja na nacrt Odluke o komunalnom redu ili na e-mail
MIŠLJENJA, PRIMJEDBI
adresu: komunal@varazdin.hr
I PRIJEDLOGA
Sukladno odredbama članka 73. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 4/14 i 6/14) izrađivač nacrta akta,
nakon provedenog postupka javne rasprave sastavlja izvješće u kojem su sadržane prihvaćene ili neprihvaćene primjedbe i prijedlozi iz rasprave te ga objavljuje na
službenoj Internet stranici Grada.

