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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  P O D V E Ž I C A 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/08-21/1 
URBROJ:  2170-01-09-10-09-11 
Rijeka,  14.  listopad    2009. 
                                    

 
 
 

   
 

ZAPISNIK 
S 11. SJEDNICE VMO PODVEŽICA 

ODRŽANE 14. LISTOPADA  2009. GODINE 
 

PRISUTNI: ZORAN BISTRIČIĆ, BRANKO GLASENHARDT, BRANKO FRANIĆ, DAJANA  
DUJMOVIĆ, TAMARA MARTINČIĆ 

Ostali nazočni: kontakt policajac Mladen Zoretić i Dario Tonković djelatnik za prevenciju III 
Policijske stanice 
 
Sjednici nisu bili nazočni: ispričao se gosp. Mladen Vukelić, pročelnik Odjela za gradsku 
samoupravu i upravu zbog nemogućnosti prisustvovanja sjednici,  
 
Usvajanje zapisnika s 10. sjednice VMO  
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 
 

DNEVNI RED 
 

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice; 
2. Prometna i sigurnosna problematika na Podvežici; 
3. Bilten; 
4. Razno.  

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 
 
AD 1. Zapisnik je usvojen s jednom primjedbom da se u točku pod. red. br. 2 nadodaju i učestala  
          razbojstva na Podvežici. 
 
 
AD 2.  
 
Kako su bili upućeni pozivi pročelniku Odjela za gradsku samoupravu i upravu gosp. Mladenu 
Vukeliću koji se ispričao zbog spriječenosti, te gosp. Zrinku Mičetiću – Odjel za komunalnu 
djelatnost koji se nije ispričao, donijet je ponovo zaključak da im se proslijedi poziv za slijedeću 
sjednicu. 
 
- Dogovoreno je da se Direkciji za mjesnu samoupravu uputi zahtjev za postavom 
"Sandučića povjerenje", te zahtjev za postavljanjem kamere na trg ispred crkve sv. Tereze. 
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- Kako je problem s parkiranjem sve veći, pogotovo s parkiranjem na ugibalištu, zaključeno 
je da se uputi zamolba voditeljici vrtića "Galeb" da se djeca dovode s južne strane vrtića, te 
da oni zamole roditelje za isto. 
 
 
- Takoñer, dana je primjedba da se oznake iscrtane na parkiralištima za invalide jače i 
vidljivije obilježe (pojačaju). 
 
- U svezi otvaranja Radničke ulice, uputiti poziv Rijekaprometu i Županijskoj upravi za 
ceste. 
 
- Uputiti poziv i predstavniku "Autotroleja" u svezi voznog reda linije br. 6. 
 
 
AD 3. 
BILTEN 
- Intervjuirati gñu Milku Čakarun Lenac i gñu Nevenku Hrženjak, a za slijedeći broj vlasnicu 
najokućnice gñu Ljiljanu Bogović Božić. 
 
 
AD 4. 
Kako je i ove godine raspisan natječaj Riječkog lokalnog partnerstva, a na natječaj se s 
projektom ureñenja dvorišta želi javiti dječji vrtić "Vežica" dogovoreno je da se projektu da 
puna podrška i potpora.  
 
 
 
 
 
Sjednica je završila u 19,30 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije 
 (3) stranice. 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
 
 
 

Predsjednik VMO Podvežica: 
 

Giudita Pilaš Zoran Bistričić 
 

    
                                                  


