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ZAPISNIK 
SA 23. SJEDNICE VMO BRAJDA-DOLAC 

 
 

 
23. sjednica VMO Brajda-Dolac održana je 7. srpnja 2016. s početkom u 18:00 sati u 

prostorijama MO Brajda-Dolac, Pomerio 26. 
 

 
 
Sjednici su bili nazočni: 

 Gordana Šopić, predsjednica VMO 

 Sanja Crnković, zamjenica predsjednice VMO 

 Igor Sušić, član VMO 

 Iva Sušić, članica VMO 

 Nika Pavlinić, tajnica MO Brajda-Dolac 
 
 
 

 
 

 
Sjednicu je otvorila Predsjednica VMO i predložila slijedeći: 
 
 
 
 

DNEVNI RED 
 

1. Zaprimljeni/poslani dopisi službi/građana 
2. Tekuća komunalna problematika 
3. Razno 
 

 
 
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
 
 
 
 
 



AD 1.1  

Predsjednica Vijeća, gospođa Gordana Šopić, izvijestila je Vijećnike o dopisu gđe. Širola 
vezano za upit o mogućnosti postavljanja usporivača prometa tzv. „ležećih policajaca“ ispred 
Muzejskog trga, kod Guvernerove palače. Postavljanje usporivača prometa traži se zbog 
pješačkog prijelaza koji se nalazi u neposrednoj blizini zavoja u Ulici Muzejski trg. Vozačima 
koji se kreću iz smjera Kozale zavoj je vrlo nepregledan te bi se prema mišljenju gđe. Širola 
postavljanjem „ležećih policajaca“ prije pješačkog prijelaza povećala sigurnost pješaka.  
 
Zaključak:  
Vijećnici su navedeno primili na znanje te je donesena jednoglasna odluka da se 
nadležnim službama pošalje upit s molbom da se razmotri mogućnost postavljanja 
usporivača prometa na navedenoj lokaciji. 

 
 
 
AD 1.2. 
Predsjednica Vijeća izvijestila je Vijećnike o dopisu poslanom OGU za komunalni sustav, 
Direkciji za komunalno redarstvo, vezano za upit građana o čišćenju prolaza koji se nalazi 
između zgrada na adresi Fiorella La Guardie 11 i 13. Prema prijavi građana predmetni prolaz 
ne čisti se redovito, s naglaskom na njegov donji dio (prema garaži Hrvatke pošte), gdje se 
skuplja komunalni otpad. Navedeno stanarima okolnih zgrada predstavlja problem, naročito 
u ljetnim mjesecima. Od Direkcije za komunalno redarstvo zatraženo je da problem 
proslijede nadležnim službama na rješavanje. 
 
Zaključak: 

Vijećnici MO Brajda-Dolac primili su obavijest na znanje. 
 
 
 
AD 1.3. 
Predsjednica Vijeća, gosp. Gordana Šopić, izvijestila je Vijeće o dopisu poslanom OGU za 
poduzetništvo, a u kojem se daje pozitivno mišljenje o određivanju kasnijeg završetka radnog 
vremena ugostiteljskog objekta „La Guardia“ za dane 25. lipnja i 2. srpnja 2016. godine. 
Produženje radnog vremena traženo je zbog organiziranja rođendanskih proslava.  
 
Zaključak: 
 Vijećnici MO Brajda-Dolac primili su obavijest na znanje.  

  
 
 
AD 1.4. 

Tajnica MO Brajda-Dolac obavijestila je Vijećnike o dopisu-odgovoru nadležnih službi, OGU 
za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, Direkcije za razvoj urbanizam i 
ekologiju i OGU za komunalni sustav, Direkcije plana,razvoja i gradnje vezano za prometno 
rješenje zone smirenog i kontroliranog prometa područja Dolac. Oba odjela Gradske uprave 
očitovala su se o prijedlozima i zaključcima stanara ulica Dolac, F. Kurelca i R. Strohala.   
 
Zaključak: 

Vijećnici MO Brajda-Dolac primili su navedeno na znanje te jednoglasno 
zaključili da se ovlaštenim predstavnicima stanara navedenih ulica pošalje dopis s 
očitovanjima svih nadležnih službi koje su dostavile očitovanja.  
 
 

 
 
 



AD 1.5. 

Tajnica MO Brajda-Dolac obavijestila je Vijećnike o odgovoru nadležnih službi VIK-a vezano 
za upit Vijeća o curenju vode u Ulici Pomerio, na nogostupu ispred zgrade na kućnom broju 
23. Od KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. dobiven je odgovor kako su upoznati s problemom 
te su izvidom na terenu ustvrdili kako do curenja vode dolazi zbog oštećenja vodovodnih 
cijevi koje pripadaju stanarima zgrade na adresi Pomerio 23. Obavijestili su ovlaštenog 
predstavnika stanara na navedenoj adresi kako bi isti čim prije sanirali oštećenje.  
 
Zaključak: 
 Vijećnici MO Brajda-Dolac primili su obavijest na znanje. 
 
 
 
AD 1.6. 

Tajnica MO Brajda-Dolac obavijestila je Vijećnike o odgovoru nadležnih službi Rijeka 
prometa d.d. vezano za upit gosp. Usmiania s molbom da se u Ulici Prvoga maja nasuprot 
garaža na kućnim brojevima 22a, 22b i 22c postavi prometno ogledalo. Rijeka promet d.d. 
ovaj zahtjev smatra neopravdanim obzirom da se ne radi o izlasku vozila s javno-prometne 
površine već iz privatnih garaža no stanarima ostavljaju mogućnost da se prometno ogledalo 
postavi o trošku stanara uz suglasnost prometnog stručnjaka. 
 
Zaključak: 

Vijećnici MO Brajda-Dolac primili su obavijest na znanje te su jednoglasno 
odlučili da se gosp. Usmianiu pošalje dopis s odgovorom nadležnih službi. 
 
 
 
AD 2.1. 

Vijećnica, Sanja Crnković, obavijestila je Vijećnike kako oštećenje stuba u Ulici Blaža Polića 
još uvijek nije sanirano iako je Vijeće dobilo odgovor od nadležnih službi kako će isto biti 
sanirano sredinom lipnja. 
 
Zaključak: 
 Vijećnici MO Brajda-Dolac primili su obavijest na znanje te su jednoglasno 
odlučili da se nadležnim službama pošalje požurnica s molbom da se oštećenje sanira 
u što kraćem roku. 
 
 
 
AD 2.2. 
Vijećnica, Sanja Crnković, izvijestila je Vijećnike o oštećenju stepenica koje se nalaze u 
sklopu garaže Zagrad B, a spajaju ulice Dolac i Ivana Pavla II.. Na jednoj od stepenica došlo 
je do pomicanja kamenog bloka što predstavlja opasnost za pješake. 
 
Zaključak: 

Vijećnici MO Brajda-Dolac primili su obavijest na znanje te su jednoglasno 
odlučili da se nadležnim službama pošalje dopis s molbom da se oštećenje sanira u 
što kraćem roku. 
 
 
 
AD 2.3. 

Predsjednica Vijeća, gosp. Gordana Šopić, obavijestila je Vijećnike kako se u blizini tržnice 
Brajda okupljaju nelegalni prodavači. Problem „buvljaka“ na tržnici ponovno se intenzivirao 
posljednjih mjeseci te se predlaže pojačana kontrola od strane komunalnog redarstva. 



 
Zaključak: 
 Vijećnici MO Brajda-Dolac primili su obavijest na znanje te je donesena 
jednoglasna odluka da se Direkciji za komunalno redarstvo pošalje dopis s molbom da 
se pojačaju ophodnje komunalnih redara na području tržnice Brajda. 
 
 
 
AD 3. 
Nije bilo prijedloga. 
 

 
 
 
Sjednica je završila u 19 h. 
 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od četiri(4) stranice. 
 
 
Zapisničar –Tajnica MO Brajda- Dolac  Predsjednica VMO Brajda-Dolac 
                    Nika Pavlinić   Gordana Šopić 


