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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  MLAKA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/13-16/6 
URBROJ:  2170/01-09-10-13-2 
Rijeka,  09.05.2013. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 46. SJEDNICE VMO MLAKA 
 

46. sjednica VMO Mlaka održana je 09.05.2013. (četvrtak) s početkom u 18:00 sati u prostorijama 
MO Mlaka, G. Duella 2/b. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Ivo Simper, predsjednik VMO 
- Marin Filčić, zamjenik predsjednika VMO 
- Elena Dorčić Spatola, član VMO 
- Luka Šušić, član VMO 
- Snježana Seršić, tajnica MO Mlaka 
 
Sjednici nisu bili nazočni (opravdano): 
- Dolores Mlinarek, član VMO 
 
Usvajanje zapisnika s 44. i 45. sjednice VMO Mlaka: 

• Zapisnici su jednoglasno usvojeni 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio sljedeći  
 

DNEVNI RED 
 

1. Rasprava i i utvrñivanje prioriteta u održavanju objekata i ureñaja komunalne infrastrukture 
za 2014. godinu. 

2. Rasprava o zahtjevima pristiglim izmeñu dvije sjednice. 
3. Pripreme za realizaciju Dana MO Mlaka. 
4. Razno. 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
AD 1 
 
Vijećnici su raspravljali o prijedlozima komunalnih prioriteta grañana i vijeća za 2014. godinu, te 
donijeli sljedeći 
 

Zaključak: 
 

      Prioriteti održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu su: 
 
1. Izvedba stubišta shodno glavnom projektu od ulice Franje Čandeka do parkirališta 

zapadno od kućnog broja 23b. 
2. Postavljanje paviljona s pratećom infrastrukturom na gornjem platou parka Mlaka. 
3. Rušenje 5-metarskog starog kamenog zida u ulici Podpinjol uz zid novog parkirališta 

Podpinjol i ureñenje parkirnih mjesta. 
4. Proširenje javne rasvjete u ulici Podmurvice kod kućnog broja 46. 
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5. Proširenje javne rasvjete u ulici Rikarda Benčića kod kućnog broja 9. 
6. Postava rukohvata i izgradnja stepenica uz ulicu Giuseppe Duella od kućnog broja  

10 do kućnog broja 12. 
7. Postava rukohvata na raskršću Zvonimirove i ulice Rikarda Benčića (zavoj). 
8. Nastavak ureñenja zelene površine južno od Zvonimirove ulice kod kućnog broja 12. 
9. Izrada studije za autobusnu stanicu kod parka Crvenog križa (smjer zapad). 
10. Proširenje javne rasvjete u parku Mlaka - nastavak 
 

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

Zaključak: 
 
• Vijeće je suglasno sa zahtjevom gñe Suzi Čiković Trpkov  za orezivanje lovora u ulici 

V. P. Širole 15, kao i za rezanje sasušenog stabla amule ispred k. br. 10 u istoj ulici. 
Zahtjev će se proslijediti u OGU za komunalni sustav.  

• Vijeće prima na znanje dopis gdina Fadila Habibovića iz ulice Podmurvice 76 u kojem 
ga obavještava o oštećenju kolnika kod navedene zgrade usljed izvoñenja radova 
HEP-a koji ih je obvezan sanirati. Dopis u kojem se traži ureñenje drvoreda ispred 
Veterinarskog zavoda u ulici Podmurvice 29 (uklanjanje sasušene amule i sadnja 
drvoreda primjerenog prostoru će se proslijediti u OGU za komunalni sustav, kao i 
zahtjev za uklanjanje divljeg lovora i ureñenje mjesta za kontejnere pored zgrade 
Podmurvice 76. 

 
AD 3 
 
Vijeće je raspravljalo o preostalim aktivnostima za realizaciju programa "Dani MO". 
 

Zaključak: 
 

• Zbog loše vremenske prognoze za subotu  11.05.  cjelodnevna kulturna manifestacije 
"Oživimo park Mlaka" se odgaña za sljedeću subotu 18.05. a obuhvaća sljedeće: 

• 10h Likovna kolonija "Rijeka Mlaka 2013"  
• 10:30 h "Mlaka challenge" - sportske i zabavne igre za mlade u parku Mlaka 
• 13:30 h "Mlaka challenge" – proglašenje pobjednika 
• 14h Pikado turnir u caffe baru "Zdenac", Luki 14a  
• 16:30 Izložba u pokretu "Dvojnost" 
• 17h Likovna kolonija dodjela nagrada 
• 17:30 h Koncert "Vokalni studio Rijeka" 

 
AD 4 
 

• Nije bilo prijedloga za raspravu.   
 

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

Zapisničar : Predsjednik VMO Mlaka: 
 

Snježana Seršić Ivo Simper, prof. 
 


