Na temelju članka 31. Statuta Općine Šenkovec ( "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 6/13),
Općinsko vijeće Općine Šenkovec na 22. sjednici održanoj 23.02.2016. godine donijelo je

ODLUKU
O parkiranju i zaustavljanju vozila
na području Općine Šenkovec

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom uređuju se uvjeti i pravila za zaustavljanje i parkiranje vozila na javno-prometnim
površinama te na Javnim zelenim površinama Općine Šenkovec.
Članak 2.
Javno prometne površine u smislu ove Odluke smatraju se državne, županijske, javne ceste i njihovi
zaštitni pojasevi koji prolaze kroz pojedina naselja, lokalne ceste, ulice, putovi, prolazi, nogostupi,
prečaci, prilazi, trgovi, parkirališta, pješačko-biciklističke staze.

Javnim zelenim površinama smatraju se parkovi, cvjetnjaci, nasadi, drveća značajna za prirodni okoliš,
zelene površine u naseljima, drvoredi, živice i travnjaci uz prometnice, vodene površine, kulturnopovijesni spomenici i drugi javni objekti, sportska i dječja igrališta i druge zelene površine.

Članak 3.
Promet na javno-prometnim površinama iz članka 2. dopušten je svakom pod jednakim uvjetima u
granicama propisanim zakonom.

II. PARKIRANJE I ZAUSTAVLJANJE
Članak 4.
Javne ceste i ulice i njihovi zaštitni pojasevi, odnosno kolnici, nogostupi, prilazi, pješačko-biciklističke
staze ne smiju se zauzimati vozilima niti drugim predmetima kojima se ometa tok prometa ili ugrožava
okoliš.
Članak 5.
Na lokalnim cestama unutar naselja, kao i na nerazvrstanim cestama dopušten je promet vozilima
ukupnog opterećenja do 10.000 kg. Izuzetno, za vrijeme trajanja radova na javnim ili privatnim
površinama (odvožnja komunalnog otpada, rekonstrukcija prometnica, izgradnja objekata, izgradnja
infrastrukture i sl.) a nije moguć pristup području radova zaobilaznim putem.

Članak 6.
Na javno-prometnim površinama, iznimno parkiralištima, ne smiju se parkirati osobna vozila, autobusi,
teretna vozila, priključna vozila i radni strojevi. Odredba iz prethodnog stavka ne odnosi se na vozila
subjekata koji obavljaju komunalne djelatnosti, te vozila dostave koja obavljaju utovar i istovar. Vozač
ne smije parkirati vozilo na mjestu na kojem bi ono ugrožavalo sigurnost drugih sudionika u prometu ili
predstavljalo smetnju za normalan tok prometa ili kretanje pješaka.
Na Javnim zelenim površinama zabranjeno je svako zaustavljanje i parkiranje bilo koje vrste vozila.
Članak 7.
U slučaju zaustavljanja ili parkiranja vozila na kolnom prilazu, ukoliko je uređena površina za kretanje
pješaka, vozač mora ostaviti prostor od zgrade za kretanje pješaka najmanje 1,6 m, s tim da ostavljena
površina ne može biti od ruba kolnika.

III. PARKIRALIŠTA
Članak 8.
Parkirališta u naseljima su javna mjesta dozvoljena za parkiranje vozila, a dio su javne površine, i to:
- ispred poslovnog centra Moharić,
- Pavlinska ulica,
- Ulica Zrinskih,
- Ulica J. Bedekovića kod vrtića i zgrade Općine Šenkovec
- Zelengajska ulica kod sportske dvorane Gorčica,
- oko Opskrbnog centra Šenkovec
- u Knezovcu ispred i iza Kulturnog centra
Članak 9.
Općinsko vijeće Općine Šenkovec može prostorno i vremenski ograničiti parkiranje za sve i pojedine
vrste vozila na parkiralištima kao i propisati visinu naknade za parkiranje.
Članak 10.
Na parkiralištima se može rezervirati mjesto za parkiranje bez naplate:
 žurnim službama i vozilima Hrvatske vojske
 vozila za opskrbu naselja
 vozila javnih poduzeća
Članak 11.
Policijski službenik na poziv službenika Jedinstvenog upravnog odjela, odrediti će da se vozilo premjesti
na drugo mjesto ako je zaustavljeno ili parkirano na cesti na kojoj ugrožava sigurnost prometa ili ometa
normalan tok prometa, a uvijek:
 na mjestu rezerviranom za zaustavljanje i parkiranje vozila osoba s invaliditetom,
 na obilježenom pješačkom prijelazu,
 na nogostupu ako pješak prilikom kretanja mora zbog vozila silaziti na kolnik ili drugu površinu,

 na raskrižju i na udaljenosti manjoj od 5 m od najbližeg ruba poprečnog kolnika, ako smanjuje
preglednost,
 na dijelu ceste u zavoju gdje je preglednost nedovoljna,
 na mjestu na kojem bi parkirano vozilo onemogućilo pristup drugom vozilu radi parkiranja, ili
razmak nekom već parkiranom vozilu ispred kolnog ulaza u građevinu,
 na biciklističkoj stazi ili traci ili na prijelazu biciklističke staze, odnosno preko kolnika,
 na dijelu kolnika koji je kao stajalište za vozila javnog prijevoza putnika obilježen oznakama na
kolniku ili postavljenim prometnim znakom,
 na mjestu na kojem bi vozilo zaklanjalo postavljeni prometni znak ili uređaj za davanje znakova.
Članak 12.
Premještanje i uklanjanje svih nepropisno parkiranih vozila s prometnih površina određuje ovlaštena
osoba Policijske uprave Međimurske, na zelenim površinama i parkiralištu komunalni redar.
Troškove premještanja snosi vlasnik.
V. KAZNENE ODREDBE
Članak 13.
Kaznom od 200,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba, ako krši odredbe ili postupi protivno
člancima 4, 5, 6 i 7.
Članak 14.
Kaznom od 500,00 kuna do 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba, ako krši odredbe ili
postupi protivno člancima 4, 5, 6 i 7.
Uz novčanu kaznu pravnoj osobi izreći će se i novčana kazna odgovornoj osobi u pravnoj osobi u iznosu
od 200,00 kuna do 500,00 kuna.
Članak 15.
Kazne opisane u člancima 13. i 14. ove Odluke ovlašten je prema počinitelju primijeniti komunalni redar,
na mjestu počinjenja prekršaja.
Članak 16.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Međimurske županije".
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