Заповед № 8-Z-1152/13.09. 2018 год. на Кмета на Община Созопол
Петък, 14 Септември 2018 10:50

ЗАПОВЕД
№ 8-Z-1152/13.09. 2018 год.

На основание и на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, и с оглед изпълнение на
разпоредбите чл.7, ал.2, чл.12, ал.1, ал.2 и ал.4 от Наредба за опазване на обществения
ред и сигурност на територията на община Созопол, и предвид предстоящата
подготовка за зимен сезон;

ЗАПОВЯДВАМ:
1. Забранява се рязането на дърва-ръчно или машинно – за периода до 30
септември
в населените места развиващи туристическа
дейност – гр.Созопол и гр.Черноморец, както и в прилежащите им курортни територии,
2. Тротоари и улични платна могат да се използват за временно разтоварване на
строителни материали, ремонтни отпадъци, сгурия, изкопни маси, дърва за огрев,
въглища и други в срок не по-дълъг от 3 /три/ дни в населените места, развиващи
туристическа дейност и 14 дни в останалите селища на Общината.
3. След този срок, собственикът заплаща такса “тротоарно право”, съгласно
нормативните уредби
/тарифи за съответната зона.
4. Независимо от посочените по-горе периоди на забрана, забранява се машинно
рязане на дърва
в жилищните сгради и в близост до тях, с който се нарушава
спокойствието и почивката на гражданите в часовете от 14.00 часа до 16.00 часа и от
22.00 часа до 07.00 часа през зимния период / месец октомври – месец април/
.

За обезпечаване изпълнението на горното и на основание чл.44, ал. 1, т.4 от
ЗМСМА,

НАРЕЖДАМ:
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Органите на МВР/респ.КАТ, да предприемат необходимите действия за организиране
на контрол, с цел недопускане на нарушения.

Заповедта да се обяви на всички заинтересовани лица чрез поставянето й на
информационното табло в сградата на общинска администрация и чрез средствата за
масово осведомяване, като препис от нея бъде публикуван в поне един местен
ежедневник.

Заповедта да се обяви на длъжностните лица за сведение и изпълнение.
Заповедта да се обяви по реда на АПК.

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

Кмет на Община Созопол

Гг/
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