Na temelju članka 32. stavak 1. Statuta Općine Mošćenička Draga (“Službene
novine” Primorsko-goranske županije broj 26/09 i 30/09 – Ispravak, 58/12) Općinsko
vijeće Općine Mošćenička Draga na sjednici održanoj 28. ožujka 2013. godine,
donosi

ODLUKU
o izmjeni Odluke o uređenju prometa
na području Općine Mošćenička Draga
Članak 1.
U Odluci o uređenju prometa na području Općine Mošćenička Draga
(„Službene novine“ Primorsko-goranske županije broj 25/10) u članku 32. stavak 2.
podstavak 1. točka 1. mijenja se i glasi:
„1. naselje Mošćenička Draga
- od objekta trafostanice na dijelu Ul. Barba Rike u smjeru Trga slobode,
Trgom slobode, Šetalište 25. travnja i ulicom Sv. Ivana do naselja Sv. Ivan, te ulicom
A. Rosovića do Punte i to u vremenu od 01. svibnja do 30. rujna
Iznimno se u navedenoj pješačkoj zoni dozvoljava promet za sljedeće
kategorije vozila:
vozila opskrbe do 4,5 t nosivosti od objekta trafostanice na dijelu ulice
Barba Rike u smjeru Trga Slobode, Trgom Slobode te ulicom A.
Rosovića do Punte, u vremenu od 06.00 do 12.00 sati,
vozila opskrbe do 4,5 t nosivosti ulicom Šetalište 25. travnja i ulicom
Sv. Ivan do naselja Sv. Ivan, u vremenu od 06.00 do 9.00 sati,
osobnim vozilima vlasnika kuća ili stanova u svrhu parkiranja vozila u
garaže ili dvorišta,
osobnim vozilima vlasnika kuća ili stanova dijela ulice A. Rosovića od
Punte do državne ceste, te dijela ulice Ljube Mrakovčića (dio državne
ceste D66) u svrhu parkiranja u garaže ili dvorišta,
osobnim vozilima gostiju u objektima koji pružaju usluge smještaja u
svrhu iskrcaja i ukrcaja osobnih stvari, u trajanju do 30 minuta,
vozilima koja dovoze plovila u luku radi spuštanja u more, u trajanju
do 30 minuta.
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Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim
novinama Općine Mošćenička Draga“.
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