Na temelju članka 9. Odluke o uređenju prometa na području Grada Pule (Službene
novine Grada Pule br. 07/10) u svezi sa člankom 2. Odluke o organizaciji naplate i kontrole
parkiranja na javnim površinama (Službene novine Grada Pule 21/09, 06/10) i članka 61.
Statuta Grada Pula-Pola (Službene novine Grada Pule br.7/09, 16/09, 12/11 i 01/13),
Gradonačelnik Grada Pule dana 17. srpnja 2013. godine, donosi

ODLUKU O UVOĐENJU
STALNIH JAVNIH PARKIRALIŠTA SA NAPLATOM

Članak 1.
Uvode se stalna javna parkirališta sa ručnom ili automatskom naplatom na kojima se
parkiranje naplaćuje tijekom cijele godine na slijedećim lokacijama:
Redni
broj

NAZIV LOKACIJE

Zona

1.

Ulično javno parkiralište duž Kandlerove ulice do pješačke zone,
locirano na desnoj strani ulice
Vanulično javno parkiralište Mehanika na k.č.zgr. 900/5 i k.č.zgr. 900/7
sve k.o. Pula,

Žuta zona
8522
Žuta zona
8522

2.

Članak 2.
Parkiralište „Mehanika“ dodjeljuje se društvu Pula parking d.o.o. iz Pule, Prilaz Kralja
Salamona 4, na način da je isto društvo dužno o vlastitom trošku urediti i privesti namjeni
predmetnu površinu na k.č.zgr. 900/5 i k.č.zgr. 900/7 sve k.o. Pula.
Članak 3.
Parkirališta navedena u članku 1. ove Odluke svrstavaju se u režim II.ZONE naplate,
vremenskog ograničenja trajanja parkiranja, vrijeme naplate parkiranja, naknade za
parkiranje, cijene mjesečne povlaštene parkirne karte te cijene rezerviranog parkirališnog
mjesta, sve kako je to određeno Naredbom o lokacijama javnih parkirališta pod naplatom,
zonama, vremenskom ograničenju trajanja parkiranja, vremenu naplate parkiranja i visinama
naknade za parkiranje na području grada Pule ( Službene novine Grada Pule broj: 4/07, 4/08,
21/09 i 06/11).
Članak 4.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u „Službenim novinama“ Grada Pule.
Klasa: 023-01/12-01/762
Urbroj:2168/01-04-01-0334-13-13
Pula, 17. srpnja 2013.
GRADONAČELNIK
Boris Miletić

Obrazloženje
PRAVNI OSNOV: Članak 9. Odluke o ureñenju prometa na području Grada Pule (Službene
novine Grada Pule br.07/10) u svezi sa člankom 2. Odluke o organizaciji naplate i kontrole
parkiranja na javnim površinama (Službene novine Grada Pule 21/09, 06/10) i članka 61.
Statuta Grada Pula-Pola (Službene novine Grada Pule br.7/09, 16/09, 12/11 i 01/13).
PROCJENA POTREBNIH FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA PROVEDBU AKTA:
nije potrebno osigurati sredstva u proračunu Grada Pule budući da će ureñenje parkirališta
Mehanika izvršiti društvo Pula parking d.o.o. iz Pule vlastitim sredstvima, dok je parkiralište
duž Kandlerove već ureñeno,
OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREðUJU AKTOM: Predlaže se uvoñenje stalnog
uličnog javnog parkirališta u dijelu Kandlerove ulice a koje je do sada bilo ustrojeno kao
privremeno parkiralište, te se ustrojava cjelogodišnje vanulično javno parkiralište sa naplatom
na prostoru na kojemu se prije nalazila zgrada Mehanike - parkiralište „Mehanika“, sve
sukladno grafičkom prikazu koji čini sastavni dio ovih Izmjena i dopuna Naredbe,
RAZLOZI DONOŠENJA: Uvoñenjem novih parkirališnih površina proširuje se nedostatan
parkirališni prostor u neposrednoj blizini centra Grada i pješačkih zona, dok se privremeno
ulično parkiralište u Kandlerovoj ulici zbog svoje funkcionalnosti ustrojava kao stalno i to
cjelogodišnje parkiralište.
Lokacija parkirališta Mehanika je svojim položajem (blizina tržnice) idealna za parkirališni
prostor gdje će se dobiti 40-ak parkirališnih mjesta koje će i okolnim stanarima u sezoni biti
od pomoći prilikom pronalaska parkirališnih mjesta.
Slijedom izloženoga predlaže se donošenje Odluke o uvoñenju privremenih javnih
parkirališta sa naplatom.
Pročelnik
Damir Prhat, dipl.ing.

