Temeljem članka 2, stavka 2. 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. 5/08) i članka 61.
Statuta Grada Pula-Pola („Službene novine” Grada Pule br. 7/09, 16/09, 12/11 i 01/13),
Gradonačelnik Grada Pule dana 02. srpnja 2013. godine, donosi

Zaključak
o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja glazbene manifestacije
I.
Utvrđuje se da će hotel „Amfiteatar“ d.o.o., Amfiteatarska 6, 52100 Pula, na terasi
hotela, 03. na 04. srpanj 2013. godine, organizirati VIP-after party, povodom koncerta „2
Cellos“.
Predviđeno trajanje manifestacije uz glazbu je pet sati, s početkom u 21.00 sat 03.
srpnja i završetkom u 02.00 sata - 04 srpnja 2013. godine.
II.
Najviša dopuštena emisijska razina buke na traženoj lokaciji tijekom održavanja
manifestacije iz točke I. ovog Zaključka iznosi do LA,eq,T=60min=95dB(A), te se odobrava
isključivo za vremensko razdoblje od 21.00 sat 03. srpnja do 02.00 sata 4. srpnja, u vrijeme
koje su uključene i tonske probe, kao i odlazak posjetitelja.
III.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 351-01/13-01/44
Urbroj:2168/01-03-03-0366-13-3
Pula, 02. srpnja 2013.
GRADONAČELNIK
Boris Miletić

OBRAZLOŽENJE

Temeljem članka 2., stavka 2, Odluke o lokacijama i uvjetima za odreñivanje javnih
skupova i manifestacija na području grada Pule pri odreñivanju kojih postoji mogućnost
prekoračenja dopuštenih razina buke („Službene novine Grada Pule“ br.5/08), 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.
Člankom 61. Statuta Grada Pula-Pola („Službene novine Grada Pule“ br.7/09, 16/09,
12/11 i 1/13), Gradonačelnik Grada Pule donosi akte iz svog djelokruga.
Dana 01. srpnja 2013. godine. godine u Upravni odjel za prostorno ureñenje
zaprimljen je zahtjev hotela „Amfiteatar“, tvrtke „Amfiteatar“ d.o.o., Amfiteatarska 6,
52100 Pula, kojim se traži dozvola za prekoračenje buke 03. na 04. srpnja 2013. godine. Na
terasi hotela organizirati će se VIP-after party, a sve povodom koncerta „2 Cellos“, koji će se
održati iste večeri u Areni.
Predviñeno trajanje partya, uz glazbu, na terasi hotela je pet sati, s početkom u 21.00
sat 03. srpnja i završetkom u 02.00 sata - 04. srpnja 2013.
Najviša dopuštena emisijska razina buke na traženoj lokaciji tijekom održavanja
manifestacije iz točke I. ovog Zaključka iznosi do LA,eq,T=60min=95dB(A), te se odobrava
isključivo za vremensko razdoblje od 21.00 – 02.00 sata, u vrijeme koje su uključene i tonske
probe, kao i odlazak posjetitelja.
Slijedom navedenog, predlaže se donošenje ovog Zaključka.
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