Temeljem članka 5. 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), čl. 48. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine« br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07,
125/08, 36/09), Gradonačelnik Grada Pule donio je

Zaključak
o vremenu trajanja manifestacije 7th Seasplash Raggae Festivala

I.

Daje se suglasnost „Seasplash” – udruzi za promicanje glazbene kulture, umjetnosti i
slobode izražavanja, da manifestacija 7th Seasplash Raggae Festivala koja se odvija u
periodu od 16. do 20. srpnja 2009. godine na području Valelunga, Monumenti u Puli, može
trajati u vremenu od 21,00 do 7,00 sati.
II.
Na traženoj lokaciji, u svrhu održavanja manifestacije na otvorenom, dopuštena je
najviša emisijska razina buke do LA,eq,T=60min=95dB(A), te se odobrava za vremensko
razdoblje od 21,00 do 07,00 sati.
III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.
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Obrazloženje
Dana 02.07.2009. godine od strane „Seasplash” – udruge za promicanje glazbene
kulture, umjetnosti i slobode izražavanja, iz Pule, predan je u Upravni odjel za prostorno
uređenje Grada Pule podnesak kako bi se omogućilo održavanje manifestacije „7th Seasplash
Raggae Festivala” od 16. srpnja do 20. srpnja 2009. u vremenu od 21,00h do 7,00h.
Lokacija odabrana za održavanje manifestacije je dislocirana i nenaseljena. Navedena
manifestacija u organizaciji Seasplash udruge sufinancirana je iz Gradskog proračuna.
Organizacijom
tijekom prethodnih sedam godina postignut je značajan uspjeh te
manifestacije te su time Grad Pulu ucrtali u kartu značajnih europskih ljetnih festivala ove
vrste. Također, ova manifestacija partner je u programu „Pula Non stop” za mjesec srpanj.
Temeljem Odluke o lokacijama i uvjetima za održavanje javnih skupova i
manifestacija na području grada Pule pri održavanju kojih postoji mogućnost prekoračenja
dopuštenih razina buke koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Pule 11. srpnja 2008. godine,
člankom 2, stavkom 1, točke 13. omogućeno je održavanje manifestacije na lokaciji
Monumenti. Temeljem iste Odluke, člankom 5, definirana je mogućnost organiziranja javnih
skupova i manifestacija koje svojim karakterom i vremeno trajanja zahtijevaju utvrđivanje
uvjeta drugačijih od uvjeta propisanih ovom Odlukom, odnosno, utvrđivanje uvjeta
održavanja svake manifestacije posebno Zaključkom.
Slijedom navedenog, predlažemo donošenje ovog Zaključka, kojim se udruzi dopušta
održavanje manifestacije prema programu u cijelosti od 16. do 20. srpnja pri održavanju kojeg
postoji mogućnost prekoračenja dopuštenih razina buke.
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