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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  MLAKA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/11-16/15 
URBROJ:  2170/01-09-10-11-2 
Rijeka,  11.11.2011. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 22. SJEDNICE VMO MLAKA 
 

22. sjednica VMO Mlaka održana je 11.11.2011. (petak) 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 
- Dolores Mlinarek, član VMO 
- Jelena Orban 
 
Sjednici nisu bili nazočni (opravdano): 
- Snježana Seršić, tajnica MO Mlaka 
 
Usvajanje zapisnika s 21. sjednice VMO Mlaka: 

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

DNEVNI RED 
 

1. Rasprava i usvajanje prioriteta MO Mlaka za 2012. godinu. 
2. Rasprava o zahtjevima pristiglim izmeñu dvije sjednice. 
3. Razno. 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
AD 1 
 

Zaključak: 
 

Nakon rasprave jednoglasno su usvojeni prioriteti komunalnog ureñenja MO Mlaka za 2012. 
godinu i to: 
1. Postava zaštitne ograde u Ulici Podmurvice kod kućnog broja 28                         15.000,00 
2. Ureñenje zelene površine i postava ograde u Ulici Franje Čandeka                       55.000,00 
    zapadno od kućnog broja 23b 
3. Proširenje javne rasvjete u Ulici Podmurvice kod kućnog broja 6                            5.000,00 
4. Izrada idejnog projekta i ishoñenje lokacijske dozvole za ureñenje stubišta         30.000,00 
    iz Ulice Franje Čandeka na parkiralište zapadno od kućnog broja 23b 
5. Izrada parkovne studije povijesnog parka Mlaka                                                       25.000,00 
6. Proširenje javne rasvjete u parku Mlaka - III. faza                                                      60.000,00 
                                                                                                                                         ---------------- 
                                                                                                                                          190.000,00 
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AD 2 
 
Predsjednik VMO g. Ivo Simper informirao je prisutne vijećnike o zahtjevima grañana i dopisima 
primljenim izmeñu dvije sjednice. 
 

Zaključak: 
 
• Vijeće prima na znanje odgovor Rijeka Prometa na dopis VMO Mlaka kojim se tražilo 

postavljanje stupića na raskršću ulica Podmurvice i V. P. Širole (kod nebodera). U 
njemu se navodi da u ovom slučaju nije moguće postavljanje fizičkih prepreka na 
trupu ceste, već će se označiti oznake zabrane zaustavljanja i parkiranja kako vozila 
na tim površinama ne bi onemogućavala nesmetan prolaz motornih vozila.  

• Temeljem liste zahtjeva ovlaštenog predstavnika zgrade M. Barača 20 gdina Seada 
Mahmutovića Vijeće je odlučilo sljedeće: Postavljanje znaka "za slijepu ulicu" na 
početak ulice M. Barača nije opravdano jer se ne radi o "slijepoj" već ulici koju 
koristi velik broj poslovnih subjekata koji u njoj djeluju. Sanacija zida kraj parkirališta 
na početku ulice M. Barača prema nadvožnjaku je potrebna, ali će se prethodno  
OGU za urbanizam uputiti zahtjev za utvrñivanje vlasništva. Postavljanje stupića u 
ulici M. Barača je više puta traženo, ali svaki puta je dobijen negativan odgovor 
(uputiti će mu se kopija odgovora Rijeka Prometa). Intenzitet javne rasvjete je u 
nadležnosti Energa. Popravak satova na Mlaki je u tijeku. 

• Vijeće prihvaća na znanje odgovor Rijeka Prometa u kojem se navodi da nisu 
suglasni sa zahtjevom za ukidanje naplate u ulici M. Barača.  

• Vijeće prihvaća na znanje odgovor "Bazovice" u kojem se prihvaća postavljanje 
izložbe radova s likovne kolonije "Rijeka Mlaka 2011" u siječnju 2012. godine. 

• Vijeće prihvaća na znanje odgovor udruge "Pro Torpedo" koja je suglasna sa 
zahtjevom Vijeća za korištenje fotografija iz njihovog  Zbornika radova za potrebe 
realizacije programa "Sačuvajmo kulturno-povijesnu baštinu Mlake". 

• Vijeće prihvaća na znanje dopis udruge "Terra" u kojem se navodi da su izvršili 
čišćenje okoliša Elektrotehničke škole. Potrebno je im uputiti dopis zahvale i najaviti 
buduću suradnju prije provoñenja Ekološke akcije čišćenja navedenog prostora. 

 
 
AD 3 
 

• Vijeće je odlučilo da će se u Programu rada za 2012. godinu umjesto Biltena 
realizirati program "Mlaka - za tebe" koji bi se provodio tijekom cijele godine, a 
obuhvaćao bi predavanja različitih tematika, književne večeri, nastupe glazbenika i 
sl. 

 
 
  
Sjednica je završila u 20:00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 

Zapisničar : Predsjednik VMO Mlaka: 
 

Jelena Orban Ivo Simper, prof. 
 


