
 1/3 

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  MLAKA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/11-16/7 
URBROJ:  2170/01-09-10-11-2 
Rijeka,  04.05.2011. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 14. SJEDNICE VMO MLAKA 
 

14. sjednica VMO Mlaka održana je 04.05.2011. (srijeda) s početkom u 17:00 sati u prostorijama 
MO Mlaka, G. Duella 2/b. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Ivo Simper, predsjednik VMO 
- Irena Grubiša, zamjenica predsjednika VMO 
- Elena Dorčić Spatola, član VMO 
- Luka Šušić, član VMO 
- Sergio Terpić, član VMO 
- Jelena Orban 
 
Sjednici nisu bili nazočni (opravdano): 
- Snježana Seršić, tajnica MO Mlaka 
 
Usvajanje zapisnika s 12. sjednice VMO Mlaka: 

• Zapisnik je jednoglasno usvojen 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio sljedeći  
 

DNEVNI RED 
 

1. Rasprava i utvrñivanje prioriteta u održavanju objekata i ureñaja komunalne 
infrastrukture za 2012. godinu. 

2. Razno. 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
AD 1 
 
Predsjednik Vijeća gdin Ivo Simper informirao je vijećnike o prijedlozima grañana za prioritete u 
2012. godini. Ove godine zaprimljen je velik broj prijedloga, pa je odlučeno da će se na ovoj 
sjednici napraviti selekcija (neki prijedlozi ne spadaju u prioritete, već će se rješavati redovnim 
putem, neki nisu u nadležnosti Vijeća ili se smatraju neopravdanim, a neki su stigli nakon slanja 
poziva za sjednicu), a nakon izvida na terenu na sljedećoj sjednici će se donijeti prijedlog prioriteta 
za 2012. godinu. 

• Vijeće predlaže omogućavanje besplatnog wireless interneta u parku Mlaka. 
• Vijeće predlaže postavljanje manjeg paviljona u parku Mlaka za organiziranje kulturnih 

dogañaja. 
• Prijedlozi koji se odnose na ureñenje okoliša Elektrotehničke škole rješavat će u dogovoru 

s Odjelom za komunalni sustav u 3 faze (1. faza – uklanjanje nepoželjne vegetacije, 2. faza 
-  ekološka akcija čišćenja, 3. faza – oplemenjivanje prostora novim sadržajima) 

• O prijedlogu za proširenje ceste uz park Mlaka u dvosmjernu odlučit će se na sljedećoj 
sjednici. 
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• Prijedlog za sadnju što više stabala na što većem području MO Mlaka je nedefiniran, ali se 
može tražiti popis svih biljaka u parku Mlaka, te postavljanje tabli s njihovim nazivima 
(nekad su postojale u parku). 

• Izgradnja odvodnog kanala u ulici Podmurvice od Veterinarske stanice do broja 23 je 
uvrštena u prioritete za 2011. godinu. 

• Odvodnja vode s igrališta OŠ „Podmurvice“ je uvrštena u prioritete za 2011. godinu. 
• Sanacija zidova uz vrtove u ulici Podmurvice od k. br. 64 do 68 je neopravdana – radi se o 

privatnim okućnicama. 
• Problem nepropisnog parkiranja u ulici V.P. Širole nije u nadležnosti mjesnog odbora. 
• Saniranje zida u ulici Podmurvice izmeñu k. br. 38 i 40 je napravljeno prethodne godine. 
• Zahtjev za sanaciju „ležećeg policajca“ kod OŠ „Podmurvice“ (nedostaju dijelovi) će se 

proslijediti Rijeka Prometu. 
• Sanacija začepljenih neočišćenih šahti u ulici Podmurvice je već tražena. 
• Problem kanti za otpad kod k. br. 56, 68 i 76 – zbog konfiguracije terena (uzbrdica) nije 

moguće drugačije rješenje. 
• Zahtjev za farbanje ograde uz parkiralište u ulici Podmurvice nasuprot k. br. 56-40 – nakon 

izvida terena odluka će se donijeti na sljedećoj sjednici, te po potrebi proslijediti Rijeka 
Prometu. 

• Zahtjev za skupljanje dobrovoljnih priloga i sadnju biljaka u parku Mlaka nije opravdan, jer 
to moraju učiniti stručne osobe.  

• Zahtjev za postavljanje što većeg broja košarica za otpatke je opravdan, a nakon izvida 
terena na sljedećoj sjednici će se utvrditi popis lokacija za koje će se tražiti njihovo 
postavljanje. 

• Postavljanje pokretnog WC-a pored nogometnog igrališta Podmurvice nije u nadležnosti 
mjesnog odbora. 

• Zahtjev za izlaz sadašnje „slijepe“ ulice Podmurvice na ulicu R. Benčića nije tehnički moguć 
(velika strmina). 

• Zahtjev za izgradnju stepenica od pješačkog prijelaza F. Čandeka i R. Benčića prema 
neboderu V.P. Širole 16 je neopravdan i tehnički neizvediv (izmeñu se nalazi visoki zid). 

• Zahtjev OŠ „Podmurvice“ za zamjenu dotrajalog drvenog stupa za rasvjetu (uz stepenice) 
prema Školi je opravdan, kao i zahtjev za postavljanje dodatnih rasvjetnih tijela uz 
stepenice, te nekoliko košarica za otpatke. 

• Takoñer je potrebno zamijeniti napuknut telefonski drveni stup u ulici Luki izmeñu k. br. 48 i 
50 (na stepenicama). 

• Zahtjev za izgradnju evakuacijskih stepenica u slučaju nužde iz zgrade Luki 58 prema 
skloništu u blizini Elektrotehniče škole je opravdan (cca 10-tak stepenica). 

• Zahtjev za postavljanje klupica uz stepenice prema OŠ Podmurvice nije opravdan. 
• Zahtjev za uklanjanje bačvi  i dijela metalne ograde u ulici Podmurvice kod k. br. 26 (leglo 

komaraca) će se proslijediti komunalnom redarstvu. 
• Zahtjev za postavljanje zaštitne ograde na zid kod Podmurvice  k. br. 28 je opravdan, jer se 

radi o visini od 3 metra, a tu se igraju djeca.  
• Zahtjev za postavljanje rotora na raskršću Vukovarske i ulice F. Čandeka i F. Čandeka - R. 

Benčića nije opravdan (promet nije istog intenziteta u obje ulice). 
• Problem nepropisnog parkiranju duž cijele ulice V. P. Širole i nepoštivanja prometnih 

znakova nije u domeni mjesnog odbora (prijašnjih godina traženo je postavljanje stupića, 
ali je zahtjev odbijen). Problem grana koje izlaze iz vrtova i zaklanjaju prometne znakove je 
za komunalnog redara. 

• Problem oborinskih voda na spoju ulica V.P. Širole i Podmurvice – postojeća šahta je 
neučinkovita, voda se slijeva pored nje – potrebno je očitovanje Vijeća.  

• Problem odvodnje oborinske vode s igrališta OŠ „Podmurvice“ je u prioritetima za 2011. 
godinu. 

• Ureñenje površine ispod stepenica i terase u ulici Luki 48 Vijeće smatra opravdanim – 
potrebno je postavljanje zaštitne ograde i sadržaja za dječju igru (klupe, sprave za igru). 

• Zahtjev za postavljanje nove autobusne stanice izmeñu „Novog lista“ i „Torette“ potrebno je 
ponovno razmotriti, jer je tražena nova lokacija uz stepenice u parku Crvenog križa na 
području MO Mlaka (iako graniči s MO Sveti Nikola). Konačna odluka o opravdanosti 
zahvata je na Autotroleju. 
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• Zahtjev za izgradnju stepenica od gornje etaže parkirališta F. Čandeka 23b prema ulici F. 
Čandeka, kao i prema donjoj etaži Vijeća smatra opravdanim. 

• Zahtjev za ureñenje zelene površine uz neboder F. Čandeka 23b - nasipavanje zemlje i 
sadnja trave i 3 čempresa Vijeće smatra opravdanim. 

• O zahtjevima gdina Ante Ničena i gñe Marine Srbljanin raspravljat će se na sljedećoj 
sjednici  

 
   
AD 2 
 
Predsjednik VMO g. Ivo Simper informirao je prisutne vijećnike o dopisima primljenim izmeñu dvije 
sjednice. 
 

Zaključak: 
 

• Vijeće prima na znanje odgovor OGU za urbanizam na zahtjev za imenovanje puta 
koji vodi od Vukovarske uz park Mlaka prema Podpinjolu. U odgovoru se navodi da 
se taj dio puta nalazi na području parka Mlaka, te Odjel za urbanizam nije suglasan 
sa zahtjevom o njegovom imenovanju. Naznačeni dio ulice nosi naziv „ulica 
Podpinjol“ (u prilogu su 2 karte).  

 
• Vijeće prima na znanje odgovor OGU za poduzetništvo na zahtjev za otvaranje 

ljekarne na području MO Mlaka. Za otvaranje ljekarne potrebna je inicijativa osobe 
koja zadovoljava odreñene uvjete za nositelja ljekarničke djelatnosti i uvjeta lokacije 
(fizička osoba mora biti magistar farmacije, a pravna osoba mora imati registriranu 
liječničku djelatnost). Ukoliko postoji zainteresirana osoba na području MO Mlaka, 
OGU za poduzetništvo dijeli poticajne mjere.  

 
  
 
Sjednica je završila u 20:00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 

Zapisničar : Predsjednik VMO Mlaka: 
 

Jelena Orban Ivo Simper, prof. 
 


