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ZAPISNIK
11. SJEDNICE VMO LUKA

11. sjednica VMO Luka održana je 23.03.2011. (srijeda) s početkom u 18:00 sati u prostorijama
MO Luka, Verdieva 11.
Sjednici su bili nazočni:
• Saša Pavlović, predsjednik VMO
• Zlatko Leporić, zamjenik predsjednika VMO
• Mirjana Karabaić, član VMO
• Žarko Mataja Mafrici, član VMO
• Željko Selci, član VMO
• Davorka Milanović, referent za mjesnu samoupravu, tajnica MO
Ostali nazočni:
• Dražen Kalanj, član Komunalnog pododbora
Sjednici nisu bili nazočni:
Usvajanje Zapisnika sa 10. sjednice Vijeća Mjesnog odbora Luka od 23.02.2011. godine:
• Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Predsjednik VMO Luka, gdin. Saša Pavlović pozdravio je prisutne i predložio slijedeći
DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.

Tekuća komunalna problematika
Manifestacija "Oživimo Mrtvi kanal"
Informacija o sastanku Koordinacije mjesnih odbora Luka, Centar – Sušak i Školjić
Razno

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.
AD 1
Prisutni su se upoznali sa zaprimljenim/poslanim dopisima kako slijedi:
• Rijeka promet d.d. – zaprimljen dopis od 23.02.2011. vezan za reviziju dostavnih parkirnih
mjesta u Demetrovoj ulici. Pročitan je i odgovor u kojem se VMO Luka slaže s revidiranim
prijedlogom, koji su vijećnici podržali.
• OGU za komunalni sustav - odgovor vezan za upit VMO o postavljanju natpisa i reklama
na pročelja zgrada i javne površine od 25.02.2011.
• OGU za komunalni sustav – upućen dopis 10.03.2011. s priloženom promemorijom sa
sastanka od 16.02.2011. na temu komunalne problematike na području MO Luka, uz
informaciju o nedolasku djelatnika tog odjela na sastanak radi termina održavanja (izvan
radnog vremena).
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Za dopise koje je VMO Luka uputilo u siječnju i veljači ove godine, a odgovori nisu zaprimljeni
odlučeno je:
Zaključak:
Poslati požurnice kako slijedi:
1. Rijeka prometu d.d. – vezano za elaborat parkirnih mjesta za motocikle na području
tržnice;
2. Robna kuća "Rijeka", VILICUS d.o.o. – očitovanje o prijedlogu čišćenja prolaza
Anke Butorac (spoj Adamićeve i Rive) i prostora dviju terasa ispred restorana
Robne kuće "Riva";
3. Tržnice Rijeka d.d. – vezano za postavljanje protukliznih traka na stepeništu na
ulazu u ribarnicu.
Predsjednik Vijeća, Saša Pavlović je u kontaktima s Lučkom upravom Rijeka razgovarao i o
mogućoj prezentaciji projekta obnove riječkog prometnog pravca (RGP) – promet prema
putničkom terminalu.
Zaključak:
Uputiti će se dopis Lučkoj upravi Rijeka, n/r gñe Snježane Papeš, rukovoditeljice
marketinga i zamoliti prezentacija za članove Vijeća i Komunalnog pododbora MO Luka.
Gdin. Zlatko Leporić zamjenik predsjednika VMO, pripremio je pisani materijal s temom prometne
problematike na području MO Luka (Gradske tržnice). Iako će Vijeće MO Luka radi rješavanja ove
problematike predložiti i izmjene i dopune Odluke o ureñenju prometa u Gradu Rijeci, dogovoreno
je da se ti materijali šalju odvojeno.
Zaključak:
Na prijedlog gdina. Zlatka Leporića uputiti će se dopis na adrese navedene u pripremljenom
materijalu.
Gospodin Dražen Kalanj, član Komunalnog pododbora predložio je izmjenu još jedne točke (točka
20. st.1.) u sklopu prijedloga izmjena i dopuna Odluke o ureñenju prometa na području Grada
Rijeke. Dogovoreno je kako slijedi:
Zaključak:
Prijedlog g. Kalanja je prihvaćen. Dogovoreno je da se kompletan prijedlog izmjena i
dopuna Odluke o ureñenju prometa na području Grada Rijeke uputi Klubu vijećnika SDP-a
u Gradskom vijeću.
AD 2
Predsjednik Vijeća Saša Pavlović upoznao je prisutne s programom udruge Pro torpedo –
OŽIVIMO MRTVI KANAL. Udruga je mjesnom odboru dostavila nacrt programa koji će se odvijati u
svibnju o.g. i to od petka 20. svibnja do nedjelje 29. svibnja. Radi se o nizu manifestacija kojima se
promovira projekt revitalizacije Mrtvog kanala i okolnog područja, koje uključuju predavanja,
radionice, trajne informativne panoe, veslanje i jedrenje, edukativne šetnje, gastro manifestacije i
sl. Kako je MO Luka jedan od suorganizatora nakon kraće rasprave dogovoreno je kako slijedi:
Zaključak:
Dani MO Luka i "Likovni susreti u Jedrarskoj" će se ove godine organizirati u vrijeme
održavanja programa OŽIVIMO MRTVI KANAL, od 20.05. do 29.05., a i tematski će biti u
funkciji promocije oživljavanja tog dijela grada. Time će MO Luka dati svoj doprinos i
potporu udruzi Pro torpedo i njihovoj inicijativi da se Mrtvom kanalu vrati njegova povijesna
važnost glavne riječke luke.
AD 3
Predsjednik Vijeća Saša Pavlović informirao je Vijeće o sastanku Koordinacije mjesnih odbora
Luka, Centar – Sušak i Školjić, koji se održao 16.03.2011. u prostorijama MO Luka. Prisutni su bili
gdin. Viktor Merle, predsjednik VMO Centar – Sušak, gdin. Juro Perković, predsjednik VMO
Školjić, gdin. Saša Pavlović predsjednik VMO Luka i tajnica Davorka Milanović. Tema sastanka je
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bila lociranje problema radi kojih kasni početak radova na izgradnji igrališta na Delti. Predstavnici
Koordinacije prihvatili su prijedlog g. Pavlovića da se organizira sastanak sa ravnateljem Lučke
uprave Rijeka, g. Hlačom kako bi se razmotrili razlozi zbog kojih on odgaña dati suglasnost na
glavni projekt, što u konačnici onemogućuje početak radova. Ovisno o dogovoru sa tog sastanka
poduzeti će se daljnji koraci Koordinacije.
G. Pavlović je takoñer izvijestio prisutne da je telefonom kontaktirao je g. Hlaču i nadležne gradske
službe te posljednje informacije glase: postignut je dogovor - Luka Rijeka će potpisati suglasnost, a
Grad se obvezuje ishoditi potvrdu glavnog projekta.
Zaključak:
Prisutni su primili na znanje informaciju o igralištu o kojem se razgovaralo na sastanku
Koordinacije. Sazvati će se i sastanak Podobora za sport 30.03.2011. kako bi se članovi
upoznali sa situacijom vezanom za igralište.
AD 4
Zamjenik predsjednika VMO, Zlatko Leporić pita da li je ikada poslan dopis vezan za postavljenje
neke vrste ograde uz prostor izmeñu Robne kuće Ri i zgrade Riva 4, koji je konstantno onečišćen i
sliči "javnom nužniku".
Zaključak:
Tajnica će provjeriti i izvijestiti gdina. Leporića.
•

Vijećnica Mirjana Karabaić je uočila je da se na području mjesnog odbora koji za velikog
juga bude poplavljen vrše izvidi na terenu. Smještaj šahti i visine pragova na ulazima u
zgrade su predmet snimanja u vezi projekta sanacije sustava odvodnje na ovom području.

•

Primijećeno je da djelatnici zdravstvene ustanove u kvartu medicinski otpad ubacuju u
kontejnere za kućni otpad samo u plastičnim vrećama za smeće, a kada se takva vreća
otvori bura raznosi sadržaj po Wenzelovoj ulici.

Zaključak:
•

Uputiti će se upit Čistoći d.o.o. vezan za način zbrinjavanja medicinskog otpada, a po
primljenom odgovoru upozoriti zdravstvenu ustanovu.

Sjednica je završila u 19:00 sati.
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice.
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:

Predsjednik VMO Luka

Davorka Milanović

Saša Pavlović
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