Na temelju članka 5. stavka 1. točka 6. Zakona o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne
novine", broj 67/08) i članka 32. Statuta Grada Šibenika ("Službeni glasnik Grada Šibenika", broj
8/10), Gradsko vijeće Grada Šibenika, na 12. sjednici od 24. kolovoza 2010. godine, donosi

ODLUKU
izmjenama i dopunama Odluke o korištenju
gradskih parkirališta

Članak 1.
U Odluci o korištenju gradskih parkirališta ("Službeni glasnik Grada Šibenika", broj 9/09) u
članku 6. u stavku 4. iza alineje 5. dodaje se nova alineja 6. koji glasi:
"-Ulica Karla Vipauca"
U stavku 6. alineja 5. briše se.
U stavku 6. iza alineje 10. dodaje se nova alineja 11. koji glasi:
"- Ulica Put Gimnazije".
Iza stavka 9. dodaje se novi stavak 10. koji glasi:
"U sezonsko parkiralište razvrstava se:
− Parkiralište bazena u Crnici.
− Parkiralište TEF"
Dosadašnji stavak 10. postaje stavak 11.
Članak 2.
U članku 19. iza točke j), dodaje se nova točka k) koja glasi:
"k) na sezonskom parkiralištu – 20 kuna"
Članak 3.
U članku 20. u stavku 3. riječi: "parkirališnu zonu" brišu se i zamjenjuje riječju: "ulicu".
Članak 4.
U članku 24. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:
"Naknada za parkiranje na Sezonskom parkiralištu naplaćuje se od 01. 06. do 15. 09. - od 07:00 h
do 24:00 h, svakog radnog dana, uključujući i nedjeljom i državnim blagdanom.
Članak 5.
Iza članka 27. dodaje se novi članak 27a. koji glasi:
"Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Šibenika da u slučaju potrebe kvalitetnijeg funkcioniranja
prometa u mirovanju privremeno definira nove parkirališne zone ili uključi nova parkirališta u
postojeće parkirališne zone, te se istim obvezuje da takvu odluku uputi na prvu sljedeću sjednicu
Gradskog vijeća radi njenog usvajanja."

Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u "Službenom glasniku Grada Šibenika".
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