REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

GRAD RIJEKA
Gradonačelnik
KLASA: 023-01/19-04/64-50
URBROJ: 2170/01-15-00-19-43
Rijeka, 10. 7. 2019.

Gradonačelnik je 10. srpnja 2019. godine donio sljedeći
zaključak
1. Donose se mjere zaštite od buke za vrijeme održavanja koncerata u okviru manifestacije
Riječka Zvečka na križanju Ulice Martina Kontuša i Kvaternikove ulice dana 11.07., 18.07., 19.07.,
25.07., 01.08, 02.08., 08.08.,15.08., 16.08., 22.08., 29.08. i 30.08. 2019. godine, i to kako slijedi:
a) dozvoljava se korištenje elektroakustičkih i akustičkih uređaja na otvorenom u vremenu
od 20:00 do 01:00 sat.
b) dopušteno je korištenje isključivo elektroakustičkih i akustičkih uređaja koji su
opremljeni uređajem za automatsko elektroničko ograničavanje razine zvuka.
c) prekoračenje propisanih dopuštenih razina buke dozvoljava se u vremenu od 20:00 do
01:00 sati.
d) prekoračenje najviše dopuštene razine buke dozvoljava se na prostoru održavanja
priredbe i prostorima širenja (čujnosti) buke, uključivo putevima za dolaženje i odlaženje
sudionika događanja.
e) o održavanju i programu priredbe organizator je dužan na prikladan način obavijestiti
građane u ulicama koje bi mogle biti izložene prekomjernoj buci, uključivo u ulicama na
putovima za dolaženje i odlaženje najvećeg broja sudionika priredbe.
f) putevi za dolaženje i odlaženje sudionika događanja iz točke e) ovoga zaključka su sve
javno-prometne površine za promet vozila i pješaka koje vode u i iz prostora održavanje
priredbe.
2. Provedbu mjera iz ovog zaključka dužan je osigurati organizator – trgovačko društvo
Riječka Zvečka j.d.o.o.
3. Za nadzor nad provedbom ovih mjera zadužuje se Odjel gradske uprave za ko
komunalno sustav, Direkcija za komunalno redarstvo.
GRADONAČELNIK

mr.sc. Vojko OBERSNEL
#potpis#
Dostaviti:
1. Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam,
ekologiju i gospodarenje zemljištem,
n/r dr.sc. Srđana Škunce, Ede Rumore, Tanje Saulig Brajdić
2. Odjel gradske uprave za komunalni sustav,
n/r Irene Miličević i Alena Razuma
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MATERIJAL
Gradonačelniku na donošenje

PREDMET: Prijedlog Zaključka o mjerama zaštite od buke za vrijeme održavanja koncerata u
sklopu manifestacije Riječka Zvečka vol.V

Izradila:
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#potpis#
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Obrazloženje
Tvrtka Riječka Zvečka j.d.o.o. zatražila je dopuštenje Grada Rijeke da tijekom srpnja i
kolovoza u trajanju od 20.00 do 01.00 sati, na Vežici (križanje Ulice Martina Kontuša i Kvaternikove
ulice) u Rijeci održava koncerte raznih izvođača što uključuje održavanje koncerata uz korištenje
elektroakustičkih uređaja.
Datumi koncerata su sljedeći:
11., 18., 19. i 25. srpnja te 1., 2., 8.,15., 16., 22., 29. i 30.kolovoza 2019.
Zakonom o zaštiti od buke, člankom 10., propisano je da kada postoji mogućnost
prekoračenja dopuštenih razina buke, jedinice lokalne samouprave odlukom predstavničkih tijela
određuju lokacije u kojima je moguće prekoračiti dopuštene razine buke.
Kako u vremenu od zaprimanja zahtjeva nije moguće osigurati donošenje odluke Gradskog
vijeća, a obzirom da je člankom 4. Zakona o zaštiti od buke propisano da su zaštitu od buke
obvezni provoditi i osigurati njezino provođenje, između ostalih, i jedinice lokalne i područne
(regionalne) samouprave, mjere zaštite od buke koje je potrebno osigurati osiguravaju se
ovim Zaključkom.
Grad Rijeka podržava održavanje koncerata iz ovog Zaključka uz provedbu odgovarajućih
mjera zaštite od buke.
Temeljem odredbe iz članka 4. Zakona o zaštiti od buke („Narodne novine“ broj 30/09, 55/13 i
153/13. 41/16), Gradonačelnik Grada Rijeke donosi
ZAKLJUČAK
1. Donose se mjere zaštite od buke za vrijeme održavanja koncerata u okviru manifestacije
Riječka Zvečka na križanju Ulice Martina Kontuša i Kvaternikove ulice u danima 11.07., 18.07.,
19.07., 25.07., 01.08, 02.08., 08.08.,15.08., 16.08., 22.08., 29.08. i 30.08. 2019. kako slijedi:
a) Dozvoljava se korištenje elektroakustičkih i akustičkih uređaja na otvorenom u vremenu
od 20:00 do 01:00 sat.
b) Dopušteno je korištenje isključivo elektroakustičkih i akustičkih uređaja koji su
opremljeni uređajem za automatsko elektroničko ograničavanje razine zvuka.
c) Prekoračenje propisanih dopuštenih razina buke dozvoljava se u vremenu od 20:00 do
01:00 sati.
d) Prekoračenje najviše dopuštene razine buke dozvoljava se na prostoru održavanja
priredbe i prostorima širenja (čujnosti) buke, uključivo putovima za dolaženje i odlaženje
sudionika događanja.
e) O održavanju i programu priredbe organizator je dužan na prikladan način obavijestiti
građane u ulicama koje bi mogle biti izložene prekomjernoj buci, uključivo u ulicama na
putovima za dolaženje i odlaženje najvećeg broja sudionika priredbe.
f) Putovi za dolaženje i odlaženje sudionika događanja iz točke e. ovoga zaključka su sve
javno-prometne površine za promet vozila i pješaka koje vode u i iz prostora održavanje
priredbe.
2. Provedbu mjera iz ovog zaključka dužan je osigurati organizator, Tvrtka Riječka Zvečka j.d.o.o
3. Za nadzor nad provedbom ovih mjera zadužuje se Komunalno redarstvo.

