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Pula, 08. prosinca 2010.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA PULE
Predmet: Prijedlog Odluke o davanju odobrenja za izvođenje radova u
ljetnim mjesecima za dio Ulice Riva i Flacijusovu ulicu
- dostavlja se
U predmetu razmatranja i utvrđivanja prijedloga Odluke o davanju odobrenja za izvođenje
radova u ljetnim mjesecima za dio Ulice Riva i Flacijusovu ulicu, temeljem članka 61. Statuta Grada
Pula-Pola («Službene novine» Grada Pule br. 7/09 i 16/09), Gradonačelnik Grada Pule dana 08.
prosinca 2010. godine, donio je
ZAKLJUČAK
1. Utvrđuje se prijedlog Odluke o davanju odobrenja za izvođenje radova u ljetnim mjesecima
za dio Ulice Riva i Flacijusovu ulicu.
2. Akt iz točke 1. sastavni je dio ovog Zaključka.
3. Ovaj Zaključak proslijedit će se Gradskom vijeću Grada Pule, na nadležno postupanje.
Ovlašćuju se Boris Miletić, Gradonačelnik Grada Pule, Fabrizio Radin, zamjenik
Gradonačelnika Grada Pule, Vera Radolović, zamjenica Gradonačelnika Grada Pule, Damir Prhat,
pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav i imovinu, te Martina Šajina i Željko Pavletić,
pomoćnici pročelnika Upravnog odjela za komunalni sustav i imovinu, da sudjeluju u radu Gradskog
vijeća po prijedlogu akta, te da se izjašnjavaju o amandmanima na isti.
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

GRADONAČELNIK
Boris Miletić, v.r.

Na temelju članka 71. Odluke o komunalnom redu ("Službene novine" Grada Pule
br. 7/06 i 5/08) i članka 39. Statuta Grada Pula-Pola ("Službene novine" Grada Pule br. 07/09
i 16/09), Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana ______________2010. godine,
donosi

ODLUKU
o davanju odobrenja za izvoñenje radova u ljetnim mjesecima
za dio Ulice Riva i Flacijusovu ulicu

I
Zbog značaja i kompleksnosti provedbe "Projekta zaštite voda od onečišćenja na
priobalnom području 2, Zajam 7640/HR, Sustav odvodnje otpadnih voda grada Pule" u dijelu
koji se odnosi na provedbu projekta izgradnje obalnog kolektora, odnosno fekalnog kolektora
i oborinske kanalizacije Rive u Puli te rekonstrukcije kanala Pragrande u Flacijusovoj ulici,
daje se odobrenje za izvoñenje radova u ljetnim mjesecima na dijelu Ulice Riva i
Flacijusovoj ulici (na potezu od Lučke kapetanije do zgrade Pošte), a kako bi se osigurao
kontinuitet u izvoñenju radova tijekom cijelog perioda gradnje.

II
Za vrijeme izvoñenja navedenih radova, na snazi će biti privremena regulacija
prometa o čemu će biti doneseno Rješenje - odobrenje za uvoñenje privremene regulacije
prometa.

III
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
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PREDSJEDNIK
Denis Martinčić

OBRAZLOŽENJE

I

Pravni temelj za donošenje akta

Pravni temelj za donošenje ovog akta sadržan je u članku 71. Odluke o komunalnom
redu ("Službene novine" Grada Pule br. 7/06 i 5/08) kojim je propisano da se prekop može
odobriti u slučaju posebnih potreba i u vrijeme zabrane prekopavanja ulica i članku 39.
Statuta Grada Pula - Pola ("Službene novine" Grada Pule br. 07/09 i 16/09).
II

Osnovna pitanja koja se ureñuju ovim aktom i posljedice koje će nastupiti
njegovim donošenjem

Odluka o komunalnom redu Grada Pule člankom 71. propisuje mogućnost da se u
vrijeme zabrane prekopavanja ulica, odnosno u razdoblju od 15. lipnja do 01. rujna na
glavnim prometnim pravcima može u slučaju posebnih potreba dati odobrenje za izvoñenje
radova u ljetnim mjesecima.
Trenutno su u pripremi natječajni dokumenti, neophodni za objavljivanje natječaja za
nastavak provedbe "Projekta zaštite voda od onečišćenja na priobalnom području 2, Zajam
7640/HR, Sustav odvodnje otpadnih voda grada Pule" u dijelu koji se odnosi na provedbu
projekta izgradnje obalnog kolektora, odnosno fekalnog kolektora i oborinske kanalizacije
Rive u Puli te rekonstrukcije kanala Pragrande u Flacijusovoj ulici. U tu svrhu potrebno je
odrediti perode u kojima je dopušteno izvoditi grañevinske radove na navedenim lokacijama.
Kako bi predmetne radove na dijelu kanalizacijskog sustava Pule, mogli završiti u
roku od dvije kalendarske godine i kako bi se osigurao kontinuitet u izvoñenju radova
tijekom cijelog perioda gradnje, od strane Hrvatskih voda, Jedinice za provedbu nacionalnih
vodnogospodarskih projekata zatraženo je davanje odobrenja za izvoñenje grañevinskih
radova tijekom cijele godine na dionicama Riva – Uljanik i Flacijusova ulica.
Za vrijeme izvoñenja navedenih radova, na snazi će biti privremena regulacija
prometa o čemu će biti doneseno Rješenje - odobrenje za uvoñenje privremene regulacije
prometa kako bi se tijekom tog perioda omogućila dostava brodogradilištu u skladu s
njihovim zahtjevima te omogućio cestovni promet i prolazak pješaka pod posebnim uvjetima.
Slijedom navedenog, predlaže se donošenje Odluke u predloženom tekstu.

PROČELNIK
Damir Prhat, dipl.ing., v.r.

