Na temelju članka 8.Odluke o lokacijama za prodaju robe izvan prostorija,na
pokretnim napravama (“Službene novine”Grada Pule br.11/01, 03/03, 06/03, 11/04, 2/05
,9/06 i 10/06)i na temelju članka 60. Statuta Grada Pule (“Službene novine” Grada Pule
br. 9/06-pročišćeni tekst), Gradsko poglavarstvo Grada Pule na sjednici održanoj 01.
veljače 2007. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o organiziranju akcije «Cvijet gradu 2007», u svrhu
obilježavanja Dana planeta Zemlje i «cvjetnih blagdana»

I.
Tijekom 2007. godine utvrñuje se potreba organiziranja edukativno promotivne
akcije «Cvjet Gradu 2007», u svrhu obilježavanja Dana planeta Zemlje i «cvjetnih
blagdana» koji se tradicionalno obilježavaju cvijećem.
II.
U sklopu akcije iz prethodne točke ovog Zaključka planirane su sljedeće
aktivnosti:
- akcijska prodaja cvijeća u svrhu obilježavanja Dana planeta Zemlje;
- edukativna predavanja u mjesnim odborima i podjela sadnica;
- ureñenje balkona ureda gradske uprave na Forumu;
- akcijska prodaja cvijeća tijekom blagdana koji se tradicionalno obilježavaju
cvijećem (Valentinovo, Meñunarodni dan žena, Svi sveti i Božić ).
III.
U svrhu realizacije aktivnosti iz točke II. alineje 1. ovog Zaključka, postavit će se
naprave za prodaju cvijeća (isključivo lončanica) na dijelu Flanatičke ulice od 20. do
22. travnja 2007. godine.
Radi prodaje ljetnica po akcijskim cijenama, Grad Pula će sufinancirati svakog
odazvanog registriranog proizvoñača s 2.000,00 kn.
IV.
U svrhu realizacije aktivnosti iz točke II. alineje 4. ovog Zaključka, postavit će
se naprave za prodaju cvijeća na dijelu Flanatičke ulice u periodu od:
1. Valentinovo - 14. veljače
2. Meñun.dan žena - 05. ožujka – 08. ožujka
3. Svi sveti - 26. listopada - 01. studenog
4. Božić - 15. prosinca - 24. prosinca

V.
Lokacije i prodajna mjesta za akciju iz točke I. ovog Zaključka definirani su
grafičkim prilozima koji čine sastavni dio ovog Zaključka.
Naprave navedene u tekstualnom i grafičkim prikazima ovog Zaključka mogu biti
isključivo stolići kvadratnog ili pravokutnog oblika , maksimalnih dimenzija 1,3 x 0,8 m,
maksimalne visine 0,90 m, s maksimalnom površinom zauzimanja 1,3 x 1,8 m, uz
moguću dodatnu opremu: stolica, okrugli suncobran bijele boje promjera maksimalno
2,00 m.
VI.
Postavljanje naprava za održavanje manifestacije iz točke I. ovog Zaključka
odobrit će se rješenjem upravnog tijela nadležnog za poslove prostornog planiranja,
kojim će se utvrditi rok zauzimanja, vrsta i namjena opreme koja se može postaviti,
obveza vraćanja u prvobitno stanje, te naknada za zauzimanje javne površine.
VII.
Zadužuje se Upravni odjel za prostorno ureñenje, zaštitu okoliša, komunalni
sustav i imovinu za tehničku provedbu ovog Zaključka.
VIII.
Za provoñenje akcije koja je predmet ovog Zaključka osigurana su sredstva u
Proračunu Grada Pule na poziciji R-3-163-32999502, zaštita okoliša - edukativne akcije.
IX.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.
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