Na temelju članka 6. stavka 2. i članka 10. Zakona o zaštiti od buke
(«Narodne novine», broj 30/09. i 55/13.) i članka 32. Statuta Općine Pirovac («Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 5/13.), Općinsko vijeće Općine Pirovac, na 2.
sjednici, od 7. kolovoza 2013. godine, donosi

ODLUKU
o dopuštenoj razini buke

I. UVODNA ODREDBA
Članak 1.
Ovom Odlukom određuje se produženje vremena uporabe elektroakustičnih
i akustičnih uređaja na otvorenom u objektima registriranim za obavljanje ugostiteljske
djelatnosti, prostori na kojima se dozvoljava prekoračenje dopuštene razine buke te
putovi dolaska i odlaska sudionika događanja.
II. VRIJEME UPORABE ELEKTROAKUSTIČNIH I AKUSTIČNIH UREĐAJA
Članak 2.
U razdoblju od blagdana Uskrsa do 1. listopada produžava se vrijeme
uporabe elektroakustičnih i akustičnih uređaja na otvorenom u objektima registriranim
za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na području Općine Pirovac, do 2,00 sata.
Članak 3.
Buka elektroakustičkih uređaja i ostalih izvora buke na otvorenom u
objektima iz članka 2. ove Odluke ne smije prelaziti najviše dopuštene razine buke
sukladno pravilniku kojim su propisane najviše dopuštene razine buke na otvorenom
prostoru.
III. PROSTORI S PREKORAČENJEM DOPUŠTENE RAZINE BUKE
Članak 4.
U razdoblju od blagdana Uskrsa do 1. listopada dozvoljava se prekoračenje
dopuštene razine buke radi zadovoljavanja potreba održavanja javnih skupova i
organiziranja razonode, zabavnih i sportskih priredbi i drugih aktivnosti na otvorenom
ili zatvorenom prostoru za stanovništvo i goste, do 4,00 sata, i to na sljedećim
predjelima Općine Pirovac:
a) naselje Pirovac: Trg Domovinskog rata, ulica Kralja Tomislava, Obala hrvatske
mornarice, ulica Petra Draganića Vrančića, kulturno-povijesna cjelina (stara jezgra) i
plažama Lolić i Starine,
b) naselje Kašić: javna površina uz društveni dom,
c) naselje Putičanje: javna površina uz društveni dom.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, dozvoljava se prekoračenje
dopuštene razine buke i u razdoblju od 1. listopada do blagdana Uskrsa i to isključivo
petkom i subotom, te u dane uoči blagdana kao i u vrijeme od Badnjaka do blagdana
Sveta tri kralja.
Članak 5.
Buka koja nastaje uslijed događanja navedenih u članku 4. ove Odluke ne
smije u drugim ulicama ili dijelovima ulica te u ostalim dijelovima istih naselja prelaziti
dopuštene granice.
Članak 6.
Sukladno članku 4. ove Odluke prekoračenje najviše dopuštene razine buke
dozvoljava se na dijelu otvorenog i zatvorenog prostora za stanovništvo i goste u
navedenom razdoblju i za navedena područja za vrijeme održavanja manifestacija koje
organizira Općina Pirovac, TZ Općine Pirovac, ustanove Općine Pirovac te udruge
građana.
IV. PUTOVI DOLASKA I ODLASKA SUDIONIKA DOGAĐANJA
Članak 7.
Putovi za dolazak i odlazak sudionika navedenih događanja su svi prometni
pravci, ulice i ceste za automobile i pješake koji nisu u to vrijeme propisno zatvoreni
znakovima ili pod režimom regulacije prometne policije, odnosno propisno označenih
redara koji reguliraju promet.
V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 8.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o produženju
vremena uporabe elektroakustičnih i akustičnih uređaja na otvorenom za vrijeme
turističke sezone («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 9/10.).
Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije».
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