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REPUBLIKA
HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SPLIT
GRADONAČELNIK

KLASA: 363-03118-01121
URBROJ: 2181/01-09-01/05-18-3
Split. 12. lipnja 2018. 90dine
GRADSKO VIJEĆE GRADA SPliTA
predsjednika

"'r

PREDMET:

- ovdje-

Prijedlog zaključka o odobrenju izvođenja radova na postaji
"Javne vatrogasne postrojbe~ u Splitu

Na temelju članaka 52. i 55. Statuta Grada Splita ("Službeni glasnik Grada SplitaU broj
17/09. 11110. 18/13, 39113, 46/13 - pročišćeni tekst i 11/18) i Zaključka o davanju ovlaštenja
zamjenici Gradonačelnika
Grada Splita Jeleni Hrgović za obavljanje
dužnosti
Gradonačelnika u vremenu moje odsutnosti i spriječenosti ("Službeni glasnik Grada Splita"
broj 1118), Zamjenica gradonačelnika Grada Splita je, dana 12. lipnja 2018. godine, utvrdila
Prijedlog zaključka o odobrenju izvođenja radova na postaji
"Javne vatrogasne postrojbe" u Splitu
te ga prosljeđuje Gradskom vijeću Grada Splita na raspravu i donošenje.
Za izvjestitelja na sjednici Gradskog vijeća Grada Splita određuje se Damir Babić,
ovlašteni pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, redarstvo i mjesnu
samoupravu.

U prilogu: Prijedlog zaključka ....

DOSTAVITI:
rf) Gradskom vijeću Grada Splita, ovdje
\SI. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo,
Babiću, ovdje
3. Pismohrani, ovdje

redarstvo i mjesnu samu pravu, Damiru
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REPUBLIKA
HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA
ŽUPANIJA
GRAD SPLIT
Upravni odjel za komunalno gospodarstvo
Odsjek za komunalne poslove

i redarstvo

KLASA: 363-03/18-01/21
URBROJ: 2181/01-11.02/20-18-2
Splil. 11, lipnja 2018, godine
GRADONAČELNIKU

GRADA SPLITA

ovdje-

PREDMET:

Nacrt prijedloga zaključka o odobrenju izvođenja radova
na postaji "Javne vatrogasne postrojbe" u Splitu

PRAVNI TEMELJ:

l;lanak

36. Statuta Grada Splita (USlužbeni glasnik Grada Splita",

broj 17/09. 11/10. 18/13. 39/13 i 46/13.pročlšćeni
5. Odluke o privremenoj

zabrani izvođenja

tekst) i članak

radova u 2018. godini

(.Službeni glasnik Grada Splita" broj 55/17 i 11/18)

NADLEŽNOST
DONOŠENJE

ZA

PROCJENA
POTREBNIH
SREDSTAVA ZA
PROVODENJE AKTA
STRUČNA OBRADA

Gradsko vijeće Grada Splita

•.. .1. •..

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo,

redarstvo i mjesnu

samoupravu

IZVJESTITELJ

IZRADIVAČ AKTA

Damir Babić, dipl. ing. prom.

p.O. PROČE~~r1JELA

;;?ecw~
Leona Grgić, mag.iur.

Damir Babi4Pf!ng,prom.
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KLASA:363-03/16-01/21
UR.BROJ:
Split,
Na temelju članka 36. Statuta Grada Splita ("Službeni glasnik Grada Splita", broj 17/09,
11/10 j 18/13, 39/13 i 46/13-pročišćeni tekst) i članka 5. Odluke o privremenoj zabrani
izvođenja radova u 2018. godini (nSlužbeni glasnik Grada Splita" broj 55/17 i 11/18),
Gradsko vijeće Grada Splita na __
sjednici održanoj dana
201 B. godine,
donosi

ZAKLJUČAK
o odobrenju izvođenja radova na postaji "Javne vatrogasne postrojbe"
u Splitu

I
Grad Split daje odobrenje za izvođenja radova na izgradnji postaje "Javne vatrogasne
postrojbe~ u Splitu, u sklopu kompleksa "Vila Dalmacija",

II
Odobrenje iz točke 1. ovog Zaključka odnosi se na izvođenje zemljanih radova i radova na
izgradnji konstrukcije građevine hotela u razdoblju od 15. lipnja 2018. godine do 15. rujna
2018. godine.
III
Radovi na gradilištu iz točke 2. ovog Zaključka organizirat će se unutar vremenskog perioda
od 9:00 do 17:00 sati.
Nedjeljom, blagdanima i za vrijeme održavanja gradskih manifestacija radovi se ne smiju
izvoditi.
IV
Nalaže se Gradonačelniku Grada Splita da donese rješenja o odobrenju izvođenja radova
investitoru iz točke 1. ovog Zaključka s posebnim uvjetima za tu lokaciju i period.

V
Ovaj Zaključak objavit će se u ~Službenom glasniku Grada Splita".

PREDSJEDNIK
Gradskog vijeća

Dostaviti:
1. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo,
pročelniku p.o. Damiru Babiću, ovdje

redarstvo i mjesnu samoupravu,

2. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo, redarstvo i mjesnu samoupravu,
Odsjeku za redarstvo, Esma Kalemba, ovdje
3. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo, redarstvo i mjesnu samoupravu,
4. Uredništvu "Službenog glasnika Grada Splita~, ovdje
5. Pismohrana, ovdje

o b r a z lož

ovdje

e nj e

Odlukom o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2018. godini ("Službeni glasnik Grada
SplitaU broj 55/17 i 11118) privremeno se zabranjuje izvođenje radova za vrijeme turističke
sezone i to svih zemljanih radova te radova na izgradnji konstrukcije građevine na užem
području Grada Splita, kako je određeno člankom 3. iste Odluke.
U slučaju izvođenja radova od posebnog interesa, pisano odobrenje o izuzimanju od
privremene zabrane donosi Gradsko vijeće i to temeljem članka 5. Odluke.
Grad Split kao investitor u tijeku je izvođenja radova na izgradnji postaje Javne vatrogasne
postrojbe Grada Splita na čest.zem. 7684/5 K.O. Split.
U tijeku je izvođenje zidova objekta i izrada sabirne jame a u periodu zabrane izvodit će se
radovi na fasadi, krovište te uređenje terena.

Temeljem procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Grad Split je dužan
osigurati izdvojenu postaju JVP Grada Splita sa zapadne strane grada.
Služba za izgradnju i upravljanje razvojnim projektima uputila je stoga zahtjev za odobrenjem
izvođenja radova u periodu zabrane kako bi se postaja mogla dovršiti.
Obzirom da se radi o objektu koji je izuzetno značajan, predlaže se Gradskom vijeću Grada
Splita usvojiti ovaj Zaključak i odobriti izuzeće od zabrane gradnje.
Posebni uvjeti o zaštiti gradilišta zaštitnom neprozirnom
od javne površine, propisat će se rješenjem.

ogradom s ciljem zaštite gradilišta

Odobrenje za izvođenje radova daje se u periodu od 9:00 do 17:00 sati osim nedjeljom,
blagdanima i za vrijeme održavanja gradskih manifestacija kada se radovi na gradilištu ne
smiju izvoditi.

