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ZAPISNIK
11. SJEDNICE VMO LUKA

11. sjednica VMO Luka održana je 28.09.2015. (ponedjeljak) s početkom u 18.00 sati u
prostorijama MO Luka, Verdieva 11.
Sjednici su bili nazočni:
• Mirjana Karabaić, predsjednica VMO
• Dražen Kalanj, zamjenik predsjednice VMO
• Vinko Brajković, član VMO
• Ljiljana Cvjetović, član VMO
• Davorka Milanović, referent za mjesnu samoupravu, tajnica MO
Ostali nazočni:
Sjednici nisu bili nazočni:
• Mladen Pantar, član VMO
Usvajanje Zapisnika sa 10. sjednice Vijeća Mjesnog odbora Luka od 31.08.2015. godine:
• Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Zamjenica predsjednika VMO Luka, gđa. Mirjana Karabaić pozdravila je prisutne i predložila
slijedeći
DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.

Programske aktivnosti do kraja 2015. godine
Upute za prijavu programskih aktivnosti Vijeća za 2016. godinu
Tekuća komunalna problematika
Razno

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.
AD 1
Vijećnici su razgovarali o programskim aktivnostima koje se još, sukladno planu, trebaju
organizirati do kraja 2015. godine. Za pripremiti je 11. broj Bulletina u studenom, te doček Djeda
Mraza i Božićni koncert u prosincu 2015. Što se koncerta tiče, već u listopadu je potrebno
razgovarati sa Zajednicom Talijana o terminu dvorane, a potom odmah i sa potencijalnim
izvođačima, kako bi znali planirati koncertni termin.
G. Kalanj predlaže da se okupi članove komunalnog pododbora, možda već slijedeći tjedan.
Vrijeme je prikupljanja donacija i njihova pomoć bi bila dobrodošla. Osim toga smatra da bi se
moglo proširiti standardni krug donatora na banke, javne bilježnike, Euroherc... s područja mjesnog
odbora. Što se kulture tiče, na području ovog mjesnog odbora mnoštvo je znamenitosti, a svoj
pečat su ostavili mnogi povijesno važni ljudi, istaknuo je g. Kalanj. Smatra da bi bilo dobro napraviti
popis znamenitosti i povijesnih ličnosti s područja mjesnog odbora, kako bi se na adekvatan način
obilježile znamenitosti i sačuvale uspomene na zaslužne osobe s područja MO.
Gđa Karabaić predlaže da se zamoli gđu. Dainu Glavočić da sačini jedan takav popis, koji bi
mjesnom odboru bio temelj za poduzimanje aktivnosti kod nadležnih gradskih službi s ciljem
njihovog uređenja obilježavanja i isticanja.
Zaključak:
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•
•

Vijeće će realizirati programske aktivnosti do kraja 2015. u skladu s planom.
Uputit će se poziv članovima komunalnog pododbora na radni dogovor.

AD 2
Vijećnici su se upoznali sa uputama za prijavu programskih aktivnosti mjesnih odbora koje financira
Odjel za gradsku samoupravu i upravu za 2016. godinu. Rok za predaju programa je 20.10.2015.
Tajnica je informirala Vijeće o Pozivu na predlaganje programa javnih potreba u kulturi za 2016.
godinu, sa rokom do 10. listopada 2015. Predsjednica Vijeća je predložila da se za slijedeću
godinu prijave programske aktivnosti koje VMO Luka organizira tradicionalno već niz godina:
1. Dani MO Luka:
13. Likovni susreti u Jedrarskoj
6. KUP Delte, malonogometni turnir
7. KUP MO Luka u udičarenju
mjerenje tlaka i šećera
2. Bulletin – 11 broj
3. Doček Djeda Mraza
4. Božićni koncert
Nakon kraće rasprave odlučeno je kako slijedi u zaključku.
Zaključak:
Vijećnici su jednoglasno prihvatili predložene programske aktivnosti VMO Luka za 2016.
godinu.
AD 3
Predsjednica Vijeća informirala je prisutne o problemu plavljenja na području tržnice i
sastanku koji je na tu temu održan 15.09.2015. sa predstavnicima ViK-a i OGU za
komunalni sustav.
Organizator sastanka bio je OGU za komunalni sustav. Vijećnici su se upoznali s promemorijom sa
tog sastanka i zaključcima donesenim na istom. Između ostalog, na sastanku je obećano da će se
Mjesni odbor Luka promptno informirati o aktivnostima koje Grad poduzima po ovom pitanju. Do
početka ove sjednice nije zaprimljena nikakva informacija. Nakon kratke diskusije odlučeno je kako
slijedi u zaključku.
Zaključak:
Vijeće će sačekati 60 dana, te ukoliko po isteku tog roka ne bude nikakvih reakcija, uputit će
se upit u OGU za komunalni sustav (Tamari Pavlović).
•

Vezano za zahtjev MO da se promet ulicom Riva Boduli vrati na staro, dvosmjerno
prometovanje, vijećnici su se upoznali s požurnicom upućenom Gradonačelniku 15. rujna
2015.
Pitanje dvosmjernog prometovanja Rivom Boduli s ciljem poboljšanja protočnosti prometa u kvartu
postavljeno je i na aktualnom satu na sjednici Gradskog Vijeća od 24.09.2015. Gradonačelnik je
kazao da se trenutno vrši analiza postojećeg stanja i najavio rješenje u nekoliko slijedećih mjeseci.
Zaključak:
Vijeće će sačekati do kraja ove godine, te ukoliko po isteku tog roka ne bude nikakvih
pomaka ka rješenju, ponovo će se uputiti dopis Gradonačelniku.
•

G. Kalanj je informirao vijećnike da je zajedno s tajnicom prošli tjedan obišao kvart.
Fotografirana su oštećenja koja zahtijevaju hitnu sanaciju.
Radi se o udarnim rupama na nogostupima ili zebrama, koje predstavljaju opasnost za pješake, te
oštećenjima na Gatu Karoline Riječke i dijelu obalnog pojasa ulice Riva nedaleko privezišta za
jahte.
Zaključak:
1. Uputit će se dopis Rijeka prometu d.d. i zahtijevati njihovu hitnu intervenciju. Dopis
će se dostaviti i OGU za komunalni sustav.
2. Uputit će se dopis Lučkoj upravi i zahtijevati sanaciju i uređenje površina po
njihovom nadležnošću.
•
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G. Kalanj je u nastavku sjednice potaknuo pitanje raznih imisija (buke, neugodnih mirisa...)
iz ugostiteljskih objekata.
Mjesni odbor Luka nalazi se u samom centru grada, to je mjesto večernjih izlazaka i zabava.
Stanari centra su izloženi navedenim imisijama iz sve većeg broja ugostiteljskih objekata. Upitao je
novu članicu mjesnog odbora gđu. Ljiljanu Cvjetović, koja je ujedno i predsjednica Odbora za
mjesnu samoupravu, što radi taj odbor i može li i na koji način pomoći Vijeću u rješavanju ovih
problema.
Gđa. Cvjetović je kazala da je i sama predložila članovima Odbora da se aktivnije uključe u rad
mjesnih odbora i na taj način upoznaju problematiku koja ih muči. Predložila je Vijeću da se
pismeno obrati Odboru s konkretnim problemom i zatraži sastanak.
Zaključak:
Vijećnici su primili na znanje informaciju o radu Odbora za mjesnu samoupravu.
Dogovoreno je da se Vijeće pismeno obrati Odboru i predloži sastanak na temu problema
imisija kojima su izloženi stanari s područja mjesnog odbora.
•

AD 4
Vijeće je razgovaralo o zaprimljenim pritužbama građana:
1. stanara Zagrebačke 4 – žale se na ugostiteljski objekt u Verdievoj 3 ("Teatro") čiji je vlasnik
ispušne cijevi ventilacije ugradio u zajedničkom kortilu. Stanari su protiv toga jer smatraju
da zbog smrada neće moći otvarati prozore niti boraviti na balkonima. Ističu da nitko nije
tražio njihovu suglasnost za navedene građevinske intervencije u kortilu.
Vijećnik Vinko Brajković stanuje u Verdievoj 3 i kaže da u potpunosti podržava gđu. Švajcer
Rendić, koja je u ime stanara Zagrebačke 4 uputila dopis mjesnom odboru. Prostor o kojem je riječ
je u vlasništvu Grada. Za vrijeme ljeta i godišnjih odmora najmoprimac je preuredio prostor te
između ostalog, proveo ventilaciju i vanjsku klima jedinicu u zajednički kortil Verdieve 3 i
Zagrebačke 4. U pokušaju da porazgovara s vlasnikom ugostiteljskog objekta, nije naišao na
razumijevanje gospodina.
2. stanari Matačićeve 1 – žale se na ugostiteljski objekt u Verdievoj 7 ("Kings caffe HOOD
PUB"), točnije na smrad koji se iz lokala širi u popodnevnim, večernjim i noćnim satima, te
oštećenja na fasadi zgrade iznad prozora spomenutog lokala. Osim ovog lokala u prizemlju
zgrade djeluje još jedan ugostiteljski objekt "Kod Zajca", a u neposrednoj blizini u Verdievoj
3 je "Teatro". U dane kada ovi ugostiteljski objekti puštaju glazbu, stanari ne mogu spavati
od buke do kasno u noć.
3. Usmeno su se vijećnicima na preglasnu glazbu iz lokala "Teatro" požalili stanari Verdieve 5.
Nakon diskusije odlučeno je kako slijedi u zaključku.
Zaključak:
1. Vijeće MO Luka će se dopisom obratiti stanarima koji su se pismeno žalili i uputiti ih
na odgovarajuće nadležne službe za rješavanje njihovih problema.
2. Vijeće MO Luka će se pismeno obratiti Odjelu gradske uprave za upravljanje
imovinom s informacijom o problemima stanara nakon davanja u najam gradskih
prostora.
3. Uputit će se dopis Konzervatorskom odjelu u Rijeci u vezi problema uređenja
poslovnih prostora u zgradama zaštićene povijesne urbanističke cjeline.
Sjednica je završila u 20.00 sati.
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice.
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:

Predsjednica VMO Luka

Davorka Milanović

Mirjana Karabaić
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