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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  MLAKA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/12-16/6 
URBROJ:  2170/01-09-10-12-2 
Rijeka,  02.05.2012. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 29. SJEDNICE VMO MLAKA 
 

29. sjednica VMO Mlaka održana je 02.05.2012. (srijeda) s početkom u 18:00 sati u prostorijama 
MO Mlaka, G. Duella 2/b. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Ivo Simper, predsjednik VMO 
- Elena Dorčić Spatola, član VMO 
- Luka Šušić, član VMO 
- Dolores Mlinarek, član VMO 
- Snježana Seršić, tajnica MO Mlaka 
 
Sjednici nisu bili nazočni: 
- Irena Grubiša, zamjenica predsjednika VMO 
 
Usvajanje zapisnika s 28. sjednice VMO Mlaka: 

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

DNEVNI RED 
 

1. Rasprava o zaključcima sa sastanka s ovlaštenim predstavnicima stanara.  
2. Rasprava i utvrñivanje prioriteta u održavanju objekata i ureñaja komunalne infrastrukture 

za 2013. godinu. 
3. Rasprava o zahtjevima pristiglim izmeñu dvije sjednice. 
4. Razno. 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
AD 1 
 
Vijeće je raspravljalo o prijedlozima koje su ovlašteni predstavnici stanara iznijeli na sastanku s 
Vijećem MO Mlaka održanim 28.03.2012. godine. 
 

Zaključak: 
 
• Označavanje parkirnih mjesta u ulici V. P. Širole je traženo i odbijeno od strane 

Rijeka Prometa. 
• Vijeće će uputiti zahtjev udruzi stanara i dogovoriti predavanje na temu: Upis u 

zemljišne knjige. 
• Rijeka Prometu će se uputiti požurnica za označavanje parkirnih mjesta u ulici G. 

Duella kod k. br. 2 (ispred nebodera i pored dječjeg igrališta, na novo asfaltiranom 
parkiralištu) 4, 6 i 8 (lijeva i desna strana) radi maksimalnog iskorištenja parkirnog 
prostora. 
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• Regulacija semafora na pješačkom prijelazu prema parku Mlaka je tražena, produljen 
je interval za prelazak i postavljeno trepćuće žuto svjetlo.  

• Zahtjev za postavljanje stupića na ulaz zgrade Podmurvice 76 je tražen i odbijen od 
strane Rijeka Prometa.  Tražit će se rješenje - postavljanje oznake upozorenja na 
oprez na uzbrdici kod nogometnog igrališta "Podmurvice", jer u neposrednoj blizini 
ima puno djece ili da se radi o "ulici mirnog prometa" ili sl.   

• Zahtjevi za postavljanje stupića na pločnik uz park Mlaka, te od križanja Zvonimirove 
i ulice M. Barača duž desne strane su više puta traženi, ali ih je OGU za komunalni 
sustav svaki puta odbio. Vijeće će uputiti dopis Prometnom redarstvu kojim će tražiti 
češću ophodnju Zvonimirove ulice od parka Mlaka do "Novog lista", te ulice M. 
Barača.   

• Potrebno je slikati ruševnu ogradu ispred zgrade M. Barača 4 i poslati Komunalnom 
redarstvu da se utvrdi da li se radi o uzurpaciji javne površine i da li je potrebno 
izdavanje naloga za čišćenje ili uklanjanje. Navedeno se odnosi i na 2 stabla čije 
korijenje potkopava zgradu i oštećuje krovove zgrada k. br 2 i 4. 

• Napuštena bivša zgrada "Kovine" u ulici Luki puna je smeća i štakora – opasno po 
zdravlje, potrebno je uputiti zahtjev "Dezinsekciji" i ZZJZ. 

• O problemu zadržavanja oborinskih voda ispod zgrade M. Barača 20 odlučit će se 
nakon izlaska na teren.  

• Rijeka Prometu će se uputiti zahtjev za postavljanje prometnog znaka za slijepu ulicu 
u dužini od 1,5 km na početak ulice M. Barača. 

• Problem s napuštenim psima kod "Gumiservisa" je riješen a Komunalnom redarstvu 
će se proslijediti prijava i zahtjev za izvid u ulici M. Barača kod k. br. 10 u parkiću kod 
nadvožnjaka psi laju i napadaju prolaznike. 

• Zahtjev za ograničenje brzine prometa kamiona u ulici M. Barača na 30 km/h je 
odbijen od strane Rijeka Prometa. 

• Zahtjev za sanaciju odrona zida sa željezničkog nasipa u ulici M. Barača proslijeñen 
je HŽ-u, a Rijeka Promet je uklonio odronjeno kamenje s pločnika. 

• Rijeka Prometu će se uputiti zahtjev za označavanje horizontalne signalizacije na 
pločniku ispred zgrade V. P. Širole 8 pored hidranta i šahte za vodomjer, jer su zbog 
parkiranih automobila stalno nedostupni. 

 
AD 2 
 
Vijećnici su raspravljali o prijedlozima komunalnih prioriteta grañana i vijeća za 2013. godinu, te 
donijeli sljedeći 
 

Zaključak: 
 

      Prioriteti održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu su: 
 
1. Izgradnja stepenica iz ulice F. Čandeka na gornju i donju etažu parkirališta zgrada F. 

Čandeka 23a i 23b nakon izdavanja lokacijske dozvole 
2. Postavljanje paviljona s pratećom infrastrukturom na gornjem platou parka Mlaka 
3. Izgradnja prilazne rampe od vrha stepenica do zgrade Podmurvice k. br. 34 i OŠ 

"Podmurvice" 
4. Sanacija stepenica i postava rukohvata – Zvonimirova 12 - južno od Elektrotehničke 

škole 
5. Izgradnja parkirališta 3-4 parkirna mjesta u ulici Podmurvice iznad stepenica uz OŠ 

"Podmurvice" kod k. br. 28 
6. Postavljanje dodatnog rasvjetnog tijela na stup u ulici  G. Duella izmeñu k. br. 8 i 10 - 

prema dječjem igralištu (dvorac) 
7. Nastavak rukohvata do vrha stepenica u ulici V. P. Širole izmeñu k. br. 6 i 8 prema 

Čandekovoj ulici 
8. Asfaltiranje zelene površine ispred zgrade Eugena Kovačića k. br. 1 
9. Nastavak postavljanja zaštitnih rešetki s desne strane ulice Podmurvice kod DV 

Mlaka 
10. Proširenje javne rasvjete u parku Mlaka - nastavak 
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• Giorgio Grlj je uputio prijedlog za izgradnju atletske staze, igrališta za nogomet, 
košarku i sl. na zelenoj površini izmeñu ulica Luki i Zvonimirove, ali nije ostvariv, jer 
se radi o području u privatnom vlasništvu više vlasnika. Osim toga projekt daleko 
prelazi financijske mogućnosti Vijeća, a u blizini se već nalaze navedeni sportski 
objekti, te kuglana. Ovim prijedlogom grañanin se može uključiti u raspravu na web 
stranici Grada Rijeke na temu "Zona bivše rafinerije Mlaka" 

• Prijedlog Dolores Mlinarek za sanaciju deponija izmeñu ulice Luki i parkirališta u 
ulici Podmurvice će se uputiti Komunalnom redarstvu. 

• Prijedlog Obiteljskog centra PGŽ za ureñenje okoliša zgrade F. Čandeka 23b je u 
planu prioriteta za 2012. godinu, a eventualni nastavak i izgradnja novih sadržaja 
mogla bi se riješiti npr. zajedničkim učestvovanjem u programu Lokalnog 
partnerstva. 

• Prijedlog Drage Bušca i Ljubomira Šarića za premještaj zidića uz dječje igralište kod 
G. Duella 10 i ureñenje parkirnih mjesta nije prihvatljiv zbog uzurpacije prostora 
namijenjenog djeci. Takoñer Vijeće ne smatra prioritetom postavljanje rukohvata i 
izgradnju stepenica na potezu izmeñu zgrada G. Duella 10 i 12, jer je postojeće 
rješenje zadovoljavajuće. 

 
AD 3 
 
Predsjednik VMO g. Ivo Simper informirao je prisutne vijećnike o zahtjevima grañana i dopisima 
primljenim izmeñu dvije sjednice. 
 

Zaključak: 
 

• Vijeće prihvaća na znanje suglasnost VMO Potok za rješavanje komunalne 
problematike u ulici Podpinjol. Suglasnost i zahtjev za omogućavanje prolaza iz ulice 
Podpinjol prema novom parkiralištu KBC-a Rijeka, te omogućavanje nekoliko 
ukinutih parkirnih mjesta proslijedit će se Rijeka Prometu.  

• Dopis korisnika vrtova u ulici Podmurvice koji traže omogućavanje nesmetanog 
pristupa vrtovima će se proslijediti u OGU za urbanizam.  

 
AD 4 
 
Vijeće je raspravljalo o realizaciji kulturne manifestacije "Oživimo park Mlaka - na Giardinu staro za 
novo" koja će se održati u subotu 12. svibnja u parku Mlaka od 10 do 18 sati. Program se sastoji 
od 3 dijela: 
1. Kreativne radionice za djecu osnovnoškolskog uzrasta  
2. Likovna kolonija Mlaka 2012 
3. Performans - "Obucite duh, a ne tijelo" 
 

Zaključak: 
 

• Vijeće je donijelo Pravilnik "Likovne kolonije Mlaka 2012" kojim se definiraju 
propozicije za sudjelovanje i dodjela nagrada: 

      - nagrada stručnog povjerenstva u iznosu od 2.500,00 kn brutto  
      - nagrada Vijeća MO Mlaka u iznosu od 1.250,00 kn brutto 
      - nagrada za najbolji studentski rad - poklon bon u iznosu od 750,00 kn za slikarski 
        materijal u Palete Art-u i samostalna izložba u dvorani MO Mlaka 

 
 
Sjednica je završila u 21:00 sat. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 

Zapisničar : Predsjednik VMO Mlaka: 
 

Snježana Seršić Ivo Simper, prof. 
 


