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REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA
ŽUPANIJA
GRAD OMiŠ
Gradonačelnik
KLASA: 334-01/16-01/08
URBROJ: 2155/01-02-16-2
Omiš, 07. srpnja 2016.g.
Na temelju odredbi čl. 39. Statuta Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša br. 4/09.
9/10, 2/13 i 10/13) u svezi s čl. 1O. i čI.6.st.2. Zakona o zaštiti od buke (NN 30109, 55/13, 153/13 i
41116), č1.16. Odluke o javnom redu i miru na području Grada Omiša (Službeni glasnik Grada
Omiša br. 2/96, 5/02, 5/03, 6/03, 7/03, 4/09 i 11/13), te čl. 9. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na
području Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša br. 4116), u predmetu zahtjeva za davanje
suglasnosti za emitiranje glazbe i programa uživo u ugostiteljskom
Omiša dana 07. srpnja 2016.g. donosi

objektu, gradonačelnik

Grada

ODLUKU

o izvanrednom emitiranju glazbe i programa uživo za vrijeme održavanja glazbenog
festivala od interesa za Grad Omiš
1. U svezi sa zahtjevom tvrtke Collegium putovanja d.o.o. Zagreb kao službenog tour
operatora i suorganizatora glazbenog festivala Ultra Europe, od 23. lipnja 2016.g. ovim se
prihvaća mogućnost da se u Omišu, na predjelu Ribnjak, u okviru prostora Auto-kampa
"Galeb", održavaju na otvorenom i zatvorenom javni skupovi i organizirane aktivnosti za
razonodu, zabavu i sport stanovništva i gostiju kroz Ultra Europe Festival 2016.g. i to u
vremenu:
a) Ultra Europe Festival - emitiranje glazbe i programa
idućeg dana) u dane 13., 14. i 18. srpnja 2016.g.

uživo (od 21,00 - 03,00 sata

2. Osnovni komunikacijski putevi za sudionike navedenih događanja u dolasku i odlasku su:
Vukovarska ulica, Četvrt Ribnjak, Četvrt Omiške bojne i Put Ribnjaka.
3.

U svrhu pružanja dodatne ugostiteljske ponude objektivno potrebne na području Grada
Omiša radi promocije turističke destinacije povodom nastupa izvanrednih prigodnih
aktivnosti vezanih uz Ultra Europe FestivaI2016.g., u dane 13. - 20. srpnja 2016.g. drži se
opravdanim posebnim aktom gradonačelnika Grada Omiša dopustiti produženje radnog
vremena te emitiranja i izvođenja programa uživo ugostiteljskim objektima na njihov
zahtjev.

4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a stavlja se na pozornost Gradskom vijeću
Grada Omiša te se objavljuje u Službenom glasniku Grada Omiša.

DOSTAVITI:
Gr.adskovijeće Grada Omiša, nlr predsjednika,
~ Collegium putovanja d.o.o., Tkalčićeva 7111,10 000 Zagreb
30 Galeb d.d, Omiš, Auto-kamp "Galeb" Omiš,
40 Turistička zajednica Grada Omiša,
5. Policijska postaja Omiš,
60 Porezna uprava, Ispostava Omiš
70 Udruženje obrtnika Omiš
8. Ured gradonačelnika Grada Omiša,
9. Upravni odjel za KSD, UP i ZO Grada Omiša,
10. Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Omiša,
11. Mjesni odbor Priko
12. Službeni glasnik Grada Omiša i wwwoomisohr,
130 Pismohrana 104/0
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