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ZAPISNIK
SA 29. SJEDNICE VMO PODMURVICE

29. sjednica VMO Podmurvice održana je 12. lipnja 2017. (ponedjeljak) s početkom u 17 sati u
prostorijama MO Podmurvice, Dubrovačka 2.
Sjednici su bili nazočni:
- Jadranka Žikić, predsjednica VMO
- Marija Prtenjača, zamjenica predsjednice VMO
- Aleksandar Merle, član VMO
- Ivan Sviderek, član VMO
- Aleksandra Lovrić, član VMO
- Đulijana Desanti, tajnica MO
Sjednici nisu bili nazočni:
Usvajanje zapisnika sa 28. sjednice VMO Podmurvice održane 10. svibnja 2017. godine.
 Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO Jadranka Žikić i predložila slijedeći dnevni red kako slijedi:
DNEVNI RED
1. Rebalans financijskog plana za 2017. godinu
2. Lokacija za dječji park u Ulici Hahlić
3. Zahtjev za određivanje kasnijeg završetka radnog vremena objekta caffe bar
„Capuccino“, Andre Benussi bb
4. Sustavna deratizacija na području Podmurvica
5. Komunalna problematika
6. Razno
AD – 1
Tajnica MO upoznala je vijećnike da je Odjel gradske uprave za kulturu odobrio dodatni Program
iz kulture pod nazivom Đir po gradu, upoznajmo svoj grad koji će se realizirati u 2017. godini te su
odobrena sredstva u iznosu od 5.000,00 kn na poziciji PRO2211 – Intelektualne i osobne usluge.
Zbog usvojenih dodatnih sredstava u iznosu od 5.000,00 kn potreban je rebalans financijskog
plana za 2017. godinu.
Zaključak:
 Vijeće je navedeno primilo na znanje te jednoglasno usvojilo rebalans financijskog
plana za 2017. godinu koji će se povećati za dodatnih 5.000,0 kn na poziciji PRO2211
– Intelektualne i osobne usluge.
AD – 2
Na temelju molbe Vijeća MO Podmurvice Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i
gospodarenje zemljištem, Direkcija za razvoj, urbanizam i ekologiju uputio je prijedlog lokacije za
uređenje dječjeg igrališta neposredno uz Ulicu Hahlić. Vijeće planira sredstvima komunalnog
prioriteta za 2018. godinu osigurati sredstva za izradu Idejnog rješenja za realizaciju dječjeg
igrališta u Ulici Hahlić pa su temeljem istog dostavljene moguće lokacije. Najprihvatljivija je
Lokacija broj 1 koja se nalazi na k.č. 2999/7 k.o. Zamet (Ulica Hahlić - istočno od stambene
zgrade kućnog broja 21). Južna polovica je u gradskom vlasništvu, a sjeverna u suvlasništvu

Grada i privatnih osoba. Odjel predlaže da se za Lokaciju br. 1, odnosno plansku oznaku JZ-6,
napravi idejno rješenje jedinstvene oblikovne cjeline te predlaže podjela na dvije faze sukladno
vlasništvu te realizira samo prva faza u dijelu koji je u gradskom vlasništvu. Istovremeno bi trebalo
pokrenuti postupak rješavanja imovinsko-pravnog stanja za dio koji je u suvlasništvu s privatnim
osobama.
Zaključak:
 Vijeće je navedeno primilo na znanje te se jednoglasno slaže da je predložena
lokacija br. 1 najprihvatljivija obzirom da se druge lokacije nalaze unutar DPU-a
stambenog područja Rujevica, koji je u izradi.
AD – 3 –
Caffe bar "Capuccino" u Ulici Andre Benussi uputio je zahtjev za određivanje kasnijeg završetka
radnog vremena ugostiteljskog objekta bb Odjelu gradske uprave za poduzetništvo radi
organiziranja djevojačke večeri dugogodišnje djelatnice.
Na rad predmetnog ugostiteljskog objekta već niz godina stižu pritužbe stanara i građana zbog
svakodnevnog ne pridržavanja radnog vremena i remećenja javnog reda i mira. U odgovoru na
prigovor kojeg smo dostavili u svibnju ove godine, OGU za komunalni sustav, Direkcija za
komunalno redarstvo iznijela je da ugostiteljski objekt nema regulirano s Gradom Rijekom
korištenje ugostiteljske terase, jer ista nije uvrštena u Plan lokacija za postavljanje privremenih
objekata na javnim površinama – ugostiteljske terase pa je Vijeće jednoglasno donijelo odluku.
Zaključak:
 Vijeće je navedeno primilo na znanje i donijelo jednoglasnu odluku da se ne da
pozitivno mišljenje za odobrenje produžetka radnog vremena.
AD – 4
Tajnica MO izvijestila je vijećnike da će Dezinsekcija d.o.o. Rijeka u lipnju mjesecu o.g. provoditi
mjere sustavne deratizacije i dezinsekcije na području Podmurvica. Tražili su da ih obavijestimo
ukoliko imamo saznanja o kritičnim točkama kako bi se akcija provela što učinkovitije. Podatke s
kritičnim točkama u dogovoru s građanima dostavljeni su pismenim putem poslovođi Dezinsekcije.
Zaključak:
 Vijeće je navedeno primilo na znanje.
AD – 5 – KOMUNALNA PROBLEMATIKA
AD – 5 – 1
TD Rijeka promet tijekom mjeseca travnja i svibnja postavili su LED markere na nekoliko lokacija
najugroženijih pješačkih prijelaza u blizini osnovnih škola, a radi na podizanja razine sigurnosti
pješaka na pješačkim prijelazima, sa posebnim naglaskom na sigurnost školske djece u prometu.
Vijeće smatra da je potrebno i na području Podmurvica postaviti iste na nekoliko najugroženijih
lokacija u Vukovarskoj ulici na pješačkom prijelazu kod Salezijanske gimnazije prema kbr. 59, kod
kbr. 84 prema spomeniku i Učeničkom domu Podmurvice, kod pekare Marko kbr. 116 prema
autobusnom stajalištu te kod trgovačkog centra Plodine na donjem ulazu (kod kbr. 126) i gornjem
ulazu (kod kbr. 130).
Zaključak:
 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Dostaviti zahtjev TD Rijeka promet.
AD – 5 – 2
Stube J. Pančić, stube kod Salezijanske gimnazije prema Karlovačkoj ulici, stube u Vukovarskoj
ulici kod kbr. 96, parkirališta na nekoliko lokacija ne održavaju se i puna su komunalnog otpada,
lišća i pijeska pa ih je potrebno očistiti.
Zaključak:
 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Dostaviti zahtjev OGU za komunalni sustav.
AD – 5 – 3
U Bakarskoj ulici kod kbr. 6/1 nalazi se neregistrirani crveni Kadett pod ceradom i u Ulici Rudolfa
Tomšića kod kbr. 27 olupina VW bube. U Ulici Hahlić kod kbr. 17 i 19 nalazi se odbačeni stari

namještaj, a u Dubrovačkoj ulici kod kbr. 2 već duže vrijeme građevinski otpad.
Zaključak:
 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Dostaviti zahtjev Odjelu gradske uprave za
komunalni sustav, Direkciji za komunalno redarstvo.
AD – 5 – 4
U ulicama: Plase, Hahlić i Rudolfa Tomšića uz rub ceste raste nepoželjna vegetacija koju treba
ukoniti, ulice su vrlo prometne i vozi se velikim brzinama pa su ostali sudionici u prometu
ugroženi. Horizontalna signalizacija je nedovoljna na raskršćima, a na nekim lokacijama treba
dodati prometne znakove: STOP i ograničenje brzine Zona 30 radi sigurnosti. U Ulici Branimira
Markovića neposredno prije rotora potrebno je ukloniti jedno od iscrtanih pješačkih prijelaza.
Zaključak:
 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Dostaviti zahtjev Odjelu gradske uprave za
komunalni sustav i TD Rijeka promet.
AD – 5 – 5
U Ulici Plase na platou kod kbr. 6/3 nakon što je dozvoljeno korištenje prostora Vodovodu i
kanalizaciji za odlaganje građevinskog materijala, nastao je divlji deponij. Komunalni otpad još
uvijek nije uklonjen, rampa koja se koristila da bi zaštitila lokaciju nije zaključana pa je omogućen
slobodan pristup.
Zaključak:
 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Zatražiti sastanak sa Odjelom gradske uprave
za komunalni sustav.
AD – 6 – RAZNO
AD – 6 – 1
Predsjednica Vijeća MO pozvana je da prisustvuje svečanoj akademiji u prigodi Blagdana svetog
Vida i Dana grada Rijeke koja će se održati u srijedu, 14. lipnja 2017. godine u HNK Ivana pl.
Zajca. Ovogodišnjim laureatima na Svečanoj akademiji bit će uručena javna priznanja Grada
Rijeke.
Zaključak:
 Vijeće je navedeno primilo na znanje.
Sjednica je završila u 19 sati.
Ovaj se zapisnik sastoji od 3 (tri) stranice.

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:
Đulijana Desanti

Predsjednica Vijeća MO:
Jadranka Žikić

