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ZAPISNIK
12. SJEDNICE VMO LUKA

12. sjednica VMO Luka održana je 20.10.2015. (utorak) 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
• Mladen Pantar, član VMO
• Davorka Milanović, referent za mjesnu samoupravu, tajnica MO
Ostali nazočni:
• Šaban Mahmutović, član Pododbora VMO
• Žarko Mataja-Mafrici, član Pododbora VMO
• Kristijan Zgrablić, član Pododbora VMO
Sjednici nisu bili nazočni:
Usvajanje Zapisnika sa 11. sjednice Vijeća Mjesnog odbora Luka od 28.09.2015. godine:
• Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Predsjednica VMO Luka, gđa. Mirjana Karabaić pozdravila je prisutne i predložila slijedeći
DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.

Prijava programskih aktivnosti Vijeća za 2016. godinu
Tekuća komunalna problematika
Odluka o sazivanju zbora građana
Razno

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.
AD 1
Nastavno na razgovor o programskim aktivnostima Vijeća u 2016. godini sa prethodne sjednice,
predsjednica VMO je izložila prijedloge pojedinih programa opisno i financijski, uz napomenu da će
doći do eventualnih korekcija koje će ovisiti o očitovanju komisija OGU za kulturu i OGU za sport i
tehničku kulturu. Predsjednica je pročitala i dopis koji je ovaj mjesni odbor uputio susjednim
mjesnim odborima Centar – Sušak i Školjić, vezan za njihovo uključivanje u organizaciju slijedećeg
malonogometnog turnira na Delti, sadržaj kojeg su vijećnici podržali. Nakon što su razmotreni
prijedlozi programskih aktivnosti Vijeća za 2016. godinu, jednoglasno su usvojeni.
Zaključak:
Vijećnici su jednoglasno prihvatili prijedloge programske aktivnosti 2016. godinu:
1. Dani MO Luka:
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13. Likovni susreti u Jedrarskoj
6. KUP Delte, malonogometni turnir
7. KUP MO Luka u udičarenju
mjerenje tlaka i šećera za građanstvo
Bulletin – 12 broj
Doček Djeda Mraza
Božićni koncert

2.
3.
4.

AD 2
Po pitanju pritužbi građana na buku i neugodne mirise iz ugostiteljskih objekata, sukladno
zaključku sa prethodne sjednice upućeni su dopisi:
gđi. Anici Švajcer – Rendić, Zagrebačka 4 i g. Milanu Stankoviću, Matačićeva 1(URBROJ 74)
OGU za gospodarenje imovinom (URBROJ 73)
Konzervatorskom odjelu u Rijeci (URBROJ 75)
Vijećnici su suglasni sa sadržajem dopisa. Do početka ove sjednice nisu zaprimljeni odgovori na
upućene dopise.
Zaključak:
Po primitku odgovora Vijeće će odlučiti o daljnjim aktivnostima po ovom pitanju.
•

Što se tiče prekomjernih imisija iz ugostiteljskih objekata, ne samo u Verdievoj ulici nego na
cijelom području mjesnog odbora, a temeljem zaključka sa prethodne sjednice, Vijeće se
pismenim putem obratilo Odboru za mjesnu samoupravu, predlažući održavanje inicijalne
sjednice na ovu temu. (URBROJ 81).
Zaključak:
Vijećnici su se upoznali i suglasni sa sadržajem dopisa. Čeka se odgovor Odbora.
•

Sukladno zaključku sa prethodne sjednice, a vezano za oštećenja na pješačkim koridorima
u kvartu koji zahtijevaju hitnu sanaciju, upućeni su dopisi:
Rijeka prometu d.d. (URBROJ 78)
Lučkoj upravi Rijeka (URBROJ 79)
Vijećnici su suglasni sa sadržajem dopisa. Do početka ove sjednice nisu zaprimljeni odgovori na
upućene dopise.
Zaključak:
Po primitku odgovora Vijeće će odlučiti o daljnjim aktivnostima po ovom pitanju.
•

Jedan od zaključaka sa sastanka u Vodovodu i kanalizaciji d.o.o. održanog 15.09.2015., na
temu plavljenja područja tržnice bio je i preispitivanje modela čišćenja površina po dnevnom
zatvaranju tržnice na način da se minimalizira ispiranje organskog otpada u sustav
odvodnje.
Gđa. Tamara Pavlović je mailom od 30.09.2015. o tome obavijestila gđu. Erminu Brdar u OGU za
gospodarenje imovinom s molbom, da Promemoriju sa sastanka u ViKu, dostavi Tržnicama Rijeka i
na znanje MO Luka, kako bi se riješio problem čišćenja površina na neadekvatan način kada se
krupni otpad ispire u slivnike oborinske odvodnje. Do početka ove sjednice MO Luka nije zaprimio
na znanje nikakav dopis upućen Tržnicama Rijeka d.o.o., pa se dovodi u pitanje slanje istoga.
Nakon kraće diskusije, predsjednica VMO se ponudila da osobno kontaktira gđu. Šubat, direktoricu
Tržnica Rijeka d.o.o.
Zaključak:
Vijeće je prihvatilo prijedlog gđe. Karabaić.
•

Predsjednica Vijeća, pročitala je prisutnima odgovor Gradonačelnika od 05.10.2015.
(URBROJ 82/2015) po pitanju zahtjeva VMO Luka da se u ulici Riva Boduli vrati
dvosmjerno prometovanje kako bi se poboljšala protočnost prometa na području gradske
tržnice. Ovo je pitanje postavljeno i uoči sjednice Gradskog vijeća održane 24.09.2015.
Za riječ se javio g. Zgrablić koji smatra da bi se 30% problema riješilo kada bi prometno redarstvo
obavljalo svoj posao. Dodaje pri tom i nepoštivanje vremena dostave od pola sata. Kombi vozila su
cijele dane parkirana na istom dostavnom mjestu i predstavljaju mala mobilna skladišta zakupaca
tržnice. Često su u Zagrebačkoj ulici parkirana tik do ulaza u zgrade pa stanari imaju problem
•
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ulaska i izlaska iz zgrada posebno s dječjim kolicima. Predlaže postavljanje stupića na ulaze u
zgrade gdje je to svakodnevna pojava, a prometni redari ne reagiraju.
Ovakvu situaciju potvrđuje i g. Mahmutović za zapadni dio Verdieve ulice, kada neodgovorni
vlasnici kombi vozila zatvore uredno parkirane automobile stanara, te im na taj način onemogućuju
odlazak s parkirališta.
G. Brajković smatra da zakupci plaćaju mjesečnu parkirnu naknadu koja im omogućuje ovakvo
ponašanje.
G. Žarko Mataja-Mafrici je naglasio da su u neslužbenim razgovorima vodeći ljudi u Gradu priznali
grešku preregulacije prometa na ovom području, te su bila data obećanja da će se problem riješiti
kratkoročnim i dugoročnim mjerama. Zato ga čudi i smeta sadržaj dopisa Gradonačelnika, koji je u
suprotnosti sa spomenutim razgovorima. Sugerira Vijeću da se u odgovoru Gradonačelniku ukaže
da je upravo zahvaljujući stručnim službama, na koje se u dopisu poziva, situacija takva kakva je.
G. Mahmutović vidi rješenje u potpunoj promjeni smjera prometovanja ovim područjem: ulaz u
Wenzelovoj ulici i dva izlaza u ulici Riva Boduli.
G. Kalanj podsjeća na sastanak održan u MO Luka u travnju o.g. kada su se i predstavnici stručnih
službi Rijeka prometa složili da je trenutno stanje protočnosti na ovom području problematično.
Projekt preregulacije prometa je rađen na temelju ulaznih podataka koji su se pokazali pogrešnima.
Prijedlog rješenja koji su uputili Gradu je odbijen, te su mjesnom odboru savjetovali jedino moguće
- obraćanje gradskim strukturama.
Zaključak:
Uputit će se pismeni argumentirani odgovor Gradonačelniku.
G. Mahmutović je ukazao na učestalo oštećivanje javnog nužnika na Rivi Boduli, beskućnike koji
spavaju uz skladišta na Senjskom pristaništu i nezaštićene otvore na prilazu terminalu.
Zaključak:
Izvršit će se izvid na terenu i potom izvijestiti nadležne službe.
G. Zgrablić se osvrnuo na, po njegovom mišljenju, neadekvatno održavanje parkova u gradu, osobi
to Kazališnog parka, parka na Mlaci, Trsatskog parka, te predlaže Vijeću obraćanje nadležnim
gradskim službama.
Zaključak:
U diskusiji prijedlog g. Zgrablića nije podržan. Gđa. Cvjetović je predložila mogućnost da se
pitanje održavanja hortikulture u gradu postavi na aktualnom satu, za koje će g. Zgrablić
napisati sadržaj.
AD 3
Obzirom na broj komunalnih problema koji već niz godina čine svakodnevnicu stanovnika mjesnog
odbora Luka, a radi se o štetnim imisijama iz ugostiteljskih objekata (buka, neugodni mirisi,
građevinske intervencije na vanjskim i unutrašnjim dijelovima zgrada ...), plavljenje i neprotočnost
prometa na području gradske tržnice, neugodni mirisi koji se šire iz sustava odvodnje na cijelom
području mjesnog odbora, opasnosti od godinama neuređenog i prepunog udarnih rupa kolnika
ulice Ivana Zajca, samo su neke od tema koje su potaknule Vijeće na razmišljanje o sazivanju
zbora građana. U nastavku sjednice vijećnici su razgovarali i o mogućnosti sastanka s ovlaštenim
osobama, kako bi se istima predstavili i pozvali ih na suradnju, te i od njih čuli za probleme koje
muče građane u kvartu, a za koje možda još nemaju saznanja. Nakon diskusije dogovoreno je
kako slijedi u zaključku.
Zaključak:
Vijeće MO Luka će organizirati sastanak s ovlaštenim predstavnicima stanara s područja
MO Luka, koji će biti temelj za eventualno sazivanje zbora građana.
AD 4
Predsjednica VMO je informirala vijećnike o zaprimljenim zahtjevima za korištenje dvorane
mjesnog odbora:
Udruga dijabetičara MELLITUS moli dodatni termin subotom od za radionice s djecom od 10 –
13 sati
Nada Grubiša – moli termine za grupu za meditaciju za listopad/2015 (uz plaćanje)
Udruga Biopčela – moli termin za predavanje u subotu 24.10.2015. od 17 do 18 sati.

•
-
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Nakon kraće rasprave dogovoreno je kako slijedi u zaključku.
Zaključak:
Vijeće MO Luka dati će pozitivno mišljenje na zahtjeve spomenutih korisnika.
Vijećnica Ljiljana Cvjetović je predložila da Vijeće MO Luka nadležnim gradskim službama
uputi prijedlog uređenja Jedrarske ulice, jedne od najužih gradskih ulica u staroj jezgri, kojoj
bi popločenje kamenom, kao što je izvedeno u nekim ulicama našeg grada, dalo izgled
prave primorske ulice.
Zaključak:
Odlučeno je da se ovaj prijedlog pridoda popisu znamenitosti i povijesnih ličnosti u kvartu
na kojem se već radi i koji će biti proslijeđen nadležnim gradskim službama.
• Vijećnici su dobili informaciju o prijedlogu organizacije korištenja ključeva za stupiće
postavljene u pojedinim gradskim pješačkim zonama.
•

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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