Temeljem članka 2. stavka 2. i članka 4. stavka 4. Odluke o lokacijama i uvjetima za
održavanje javnih skupova i manifestacija na području grada Pule pri održavanju kojih
postoji mogućnost prekoračenja dopuštenih razina buke („Službene novine” Grada Pule br.
11/13) i članka 61. Statuta Grada Pula-Pola („Službene novine” Grada Pule br. 07/09, 16/09,
12/11 i 01/13), Gradonačelnik Grada Pule dana 21. svibnja 2014. godine, donosi
Zaključak
o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja glazbenih manifestacija

I.
Utvrđuje se da će ugostiteljski obrt „Antoan“, Šijanska cesta 1/c, 52100 Pula, na
adresi ugostiteljskog objekta „Aruba club“, Šijanska cesta 1/a u Puli, 24. svibnja 2014.
godine organizirati glazbenu manifestaciju „Aruba Club“, u svrhu promocije kluba i
proširenja turističke ponude grada Pule. U subotu 24. svibnja 2014. godine održat će se
„exclusive party“ te će nastupiti poznati hrvatski DJ Luka Montechi. Predviđeno trajanje
manifestacije je tri sata, s početkom u 22:00 i završetkom u 01:00 sat.

II.
Najviša dopuštena emisijska razina buke na traženoj lokaciji tijekom održavanja
manifestacije iz točke I. ovog Zaključka iznosi do LA,eq, =90dB(A), srednje vršne razine
LA,01 =100dB(A) te se odobrava isključivo za vremensko razdoblje od 22:00 – 01:00 sat, u
vrijeme koje su uključene i tonske probe, kao i odlazak posjetitelja.

III.
Odredba definirana točkom II. odnosi se isključivo na razinu buke i ne uređuje radno
vrijeme ugostiteljskog objekta na navedenoj lokaciji.

IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 351-01/14-01/30
Urbroj:2168/01-03-03-0341-14-3
Pula, 21. svibnja 2014.
GRADONAČELNIK
Boris Miletić

OBRAZLOŽENJE

Člankom 61. Statuta Grada Pula-Pola („Službene novine Grada Pule“ br. 7/09, 16/09 i
12/11, 1/13), Gradonačelnik Grada Pule donosi akte iz svog djelokruga.
Temeljem članka 2. stavka 2. i članka 4. stavka 4. Odluke o lokacijama i uvjetima za
održavanje javnih skupova i manifestacija na području grada Pule pri održavanju kojih postoji
mogućnost prekoračenja dopuštenih razina buke - u daljnjem tekstu Odluke (Službene novine
Grada Pule br. 11/13), javni skupovi i manifestacije se mogu organizirati i na drugim
lokacijama koje nisu definirane Odlukom. U takvim se slučajevima, za svaku manifestaciju
zasebno uvjeti definiraju Zaključkom kojeg donosi Gradonačelnik.
Dana 20. svibnja 2014. godine, u Upravni odjel za prostorno ureñenje zaprimljen je
zahtjev ugostiteljskog obrta „Antoan“ Šijanska cesta 1/c, 52100 Pula, kojim se traži da se na
adresi ugostiteljskog objekta „Aruba club“, Šijanska cesta 1/a, u Puli, dozvoli prekoračenje
buke 24. svibnja 2014. godine, povodom održavanja glazbene manifestacije „ARUBA
CLUB“, u svrhu promocije kluba i proširenja turističke ponude. U zahtjevu se navodi kako će
se u subotu 24. svibnja 2014. godine održati „exclusive party“ te će nastupiti poznati hrvatski
DJ Luka Montechi. Traženo vrijeme trajanje manifestacije 5 sati, od 22:00 do 03:00 sata.
Sukladno čl. 4. stavku 1. i 2. Odluke, najviša dopuštena emisijska razina buke na
traženoj lokaciji tijekom održavanja navedene manifestacije iznosi do LA,eq, =90dB(A),
srednje vršne razine LA,01 =100dB(A), te se odobrava isključivo za vremensko razdoblje od
22:00 do 01:00 sat, u vrijeme koje su uključene i tonske probe, kao i odlazak posjetitelja.
Odredbe definirane točkama I. i II. ovog Zaključka odnose se isključivo na razinu
buke i ne ureñuju radno vrijeme ugostiteljskog objekta na navedenoj lokaciji.
Slijedom navedenog, predlaže se donošenje ovog Zaključka.
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