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Sadržaj
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
•

Odluka o utvrñivanju parkirališta i parkirnih mjesta te cjenika usluga za parkiranje na
području Općine Vela Luka
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Na temelju članka 3. i 34. Odluke o
organizaciji, načinu naplate i kontrole
parkiranja te premještanju, blokiranju i
deblokiranju vozila nepropisno parkiranih i
napuštenih,
tehnički
neispravnih
i
neregistriranih vozila i vozila bez registarskih
tablica na području Općine Vela Luka te članka
39. Statuta Općine Vela Luka (“Službeni
glasnik Općine Vela Luka”, br. 05/01 i 02/06)
Poglavarstvo Općine Vela Luka na 77. sjednici
održanoj dana 15.07.2008. godine donijelo je
sljedeću

3. Povlaštene mjesečne karte
•
•

•
•

o utvrñivanju parkirališta i parkirnih mjesta
te cjenika usluga za parkiranje na području
Općine Vela Luka

•
•

•
•
•
•
•

Parkiralište broj 1. – Vela riva (69 parkirnih
mjesta – 66 za osobna vozila, 3 za
autobuse)
Parkiralište broj 2. – Mala riva (30 parkirnih
mjesta)
Parkiralište broj 3. – Orebova kuća/Korkyra
(11 parkirnih mjesta)
Parkiralište broj 4. – Žardin (47 parkirnih
mjesta)
Parkiralište broj 5. – Zadružni dom (7
parkirnih mjesta)

Ukupno 164 parkirna mjesta.
2. Cijena
•
•
•

do jednog sata parkiranja za osobna
vozila………………………………...6,00 kn
do jednog sata parkiranja za
autobuse………………………......30,00 kn
do pola sata (nulta zona – Parkiralište broj
5. - Zadružni dom)........................ 6,00 kn.

za vlasnike osobnih vozila s prebivalištem
na području Vele Luke…………...60,00 kn
za pravne osobe sa poslovnim
prostorom.………………………..120,00 kn.

4. Cijena blokiranja i deblokiranja vozila
iznosi:
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•
•
•
•

blokiranje i deblokiranje kamiona,
priključenog vozila i radnog
stroja……………………………....150,00 kn
blokiranje i deblokiranje osobnih vozila,
osim na parkiralištu pod
naplatom…………………………..200,00 kn
blokiranje i deblokiranje osobnih vozila na
parkiralištu pod naplatom……….. 80,00 kn
ležarina za vozilo blokirano duže od 24
sata, po danu……………………....30,00 kn
pokušaj blokiranja vozila………..100,00 kn
blokada autobusa………………..700,00 kn
blokada kombija……………….…400,00 kn
blokada osobnih vozila koja se ne mogu
premjestiti „paukom“…………….200,00 kn.

5. Cijena premještanja i čuvanja vozila na
deponiju (odlagalište premještenih vozila kod
DVD-a Vela Luka) iznosi:
•
•
•

premještanje vozila na deponij i ležarina
24 sata…………………………....300,00 kn
započeto premještanje………….100,00 kn
čuvanje deponija po danu……….50,00 kn.

II.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u “Službenom glasniku Općine
Vela Luka”.
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