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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  MLAKA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/15-16/10 
URBROJ:  2170/01-09-10-15-2 
Rijeka,  06.07.2015. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 13. SJEDNICE VMO MLAKA 
 

13. sjednica VMO Mlaka održana je 06.07.2015. (ponedjeljak) s početkom u 19:00 sati u 
prostorijama MO Mlaka, G. Duella 2/b. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Ivo Simper, predsjednik VMO 
- Elena Dorčić Spatola, zamjenica predsjednika VMO  
- Damir Cindrić, član VMO 
- Željko Harbaš, član VMO 
- Milan Milovanović, član VMO 
- Snježana Seršić, tajnica MO Mlaka 
 

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio sljedeći  
 

DNEVNI RED 
 

1. Izvješće o programima realiziranim u lipnju 2015. godine. 
2. Rasprava o zahtjevima pristiglim između dvije sjednice. 
3. Razno. 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
AD 1  
 

Zaključak: 
 

• Vijeće jednoglasno prihvaća izvješće programa „Birajmo najljepšu okućnicu, balkon i 
prozor 2015". Prijavljeno je 10 okućnica, 5 prozora i 2 balkona. Pobjednicima su 
uručeni poklon bonovi, a svim sudionicima zahvalnice i simbolične nagrade (vaze i 
cvijeće citronele). Otvorena je izložba slika Mire Pugel.  

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

Zaključak: 
 

• Rijeka Promet je odgovorio negativno na prijedlog VMO Mlaka da se nerealizirana 
sredstva prioriteta za 2014. godinu u iznosu od 25.440,00 kn utroše na sanaciju 
zidova u ulici Podmurvice k. br. 4 (nadležan je ZKD), te uz parkiralište nasuprot k. br. 
58 (privatno vlasništvo). Vijeće je donijelo odluku da se sredstva utroše na 
asfaltiranje dijela donje etaže parkirališta zapadno od nebodera u ulici Franje 
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Čandeka 23b (lijeva i desna strana postojećeg parkirališta).  
• Vijeće prima na znanje odgovor OGU za komunalni sustav na zahtjev za uklanjanje 

bora ispred zgrade R. Benčića 11 u kojem se navodi da se radi o stablu cedra koje je 
zdravo i hortikulturno vrijedno i ne predstavlja opasnost za sigurnost boravka u tom 
prostoru, pa stoga nema razloga za njegovo uklanjanje. Dopis će se proslijediti 
ovlaštenom predstavniku zgrade R. Benčića 11.  

• Vijeće prima na znanje pozitivan odgovor Rijeka Prometa na zahtjev za iscrtavanje 
parkirnih mjesta u ulici Podmurvice od k. br. 40 do 46. 

• Vijeće prima na znanje pozitivan odgovor OGU za urbanizam u dogovoru s 
„Čistoćom“ na zahtjev za premještaj kontejnera s raskršća ulica R. Picovicha i G. 
Duella na poziciju niže istočno u ulici G. Duella na način da selekcija bude odvojena 
od kontejnera za komunalni otpad. Dopis će se proslijediti gdinu Borisu Ivančiću iz 
ulice R. Picovicha 15 koji je uputio navedeni zahtjev. 

• Vijeće prima na znanje pozitivan odgovor OGU za urbanizam u dogovoru s 
„Čistoćom“ na zahtjev gđe Ksenije Butković za postavu postolja na kontejnerima u 
ulici Podmurvice na lokacijama na kojima je to potrebno.  

• Vijeće prima na znanje pozitivan odgovor OGU za komunalni sustav na zahtjev MO 
Mlaka za čišćenje rešetki u ulici Podmurvice. Nalog će se što hitnije izdati „VIK“- u.  
 

AD 3 
 
      Zaključak: 
 

• Potrebno je uputiti zahtjev Komunalnom redarstvu za postavu poklopaca šahti koje 
nedostaju na parkiralištu zapadno od nebodera F. Čandeka 23b. 

• Potrebno je uputiti zahtjev OGU za urbanizam za provjeru vlasništva zida uz 
stepenice koje spajaju ulice Luki (kod k. br. 22) i Podmurvice.  

• Potrebno je uputiti zahtjev ZZJZ za poduzimanje mjera za uništavanje komaraca na 
zelenoj površini sjeverno od zgrada u Zvonimirovoj u ulici između k. br. 14 i 20, te 
štakora u okolini „Brodokomerc“-a u istoj ulici. 

 
  
 
 
 
 
Sjednica je završila u 21:00 sat. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 

Zapisničar : Predsjednik VMO Mlaka: 
 

Snježana Seršić Ivo Simper, prof. 
 


