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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  DRENOVA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/11-10/3 
URBROJ:  2170/01-09-10-11-2 
Rijeka,  30. ožujka 2011. 
                       

ZAPISNIK 
S 13. SJEDNICE VMO DRENOVA 

 
13. sjednica VMO Drenova održana je  30.ožujka 2011. (srijeda) u 18.30 sati u prostorijama MO 
Drenova, Cvetkov trg 1. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
 
- Damir Medved, predsjednik VMO 
- Josip Nañ, član VMO 
- Damir Popov, član VMO 
- Walter Volk, član VMO 
- Nikolina Zvonarek, članica VMO 
- Danica Žitinić, članica VMO 
- Dolores Linić, tajnica MO 
- grupa grañana Drenove prisustvovala je raspravi kod 1. točke dnevnog reda  
 
Sjednici nisu bili nazočni: 
- Željko Leko, zamjenik predsjednika VMO 
 
 
Usvajanje zapisnika sa 12. sjednice  VMO Drenova: 

• Zapisnik je  jednoglasno usvojen. 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO Predložen je sljedeći 
 

DNEVNI RED 

 
1. Izgradnja HT-ove antene nasuprot stambenih zgrada na Drenovskom putu 
2. Radovi po prioritetima za 2011. godinu 
3. Poziv na podnošenje prijedloga komunalnih prioriteta za 2012. godinu 
4. Razno: informacije i zamolbe grañana  
 

Dnevni red  prihvaćen je jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
AD 1 
Vijeću Mjesnog odbora Drenova obratila se grupa grañana (Mavrinac, Vrančić, Ribarić, Boško i 
drugi) dopisom i peticijom s više od 300 potpisnika,  nezadovoljni izgradnjom T-HT-ove antene 
nasuprot njihovih stambenih zgrada u Ulici Drenovski put 19a-19e, u zelenom pojasu. Grañani su 
izrazili nezadovoljstvo načinom stavljanja pred gotov čin, gdje operater i izvoñač radova imaju sve 
zakonom propisane dozvole i suglasnosti, te da je gradnja antenskih stupova od interesa za 
Republiku Hrvatsku, a ne i samih grañana, stanovnika na susjednim nekretninama. Na primjedbe 
da Vijeće MO Drenova nije obavijestilo stanovnike o gradnji antene, te da je i samo odobrilo 
gradnju, predsjednik Vijeća odgovorio je prisutnima da su ingerencije Vijeća vrlo ograničene, da se 
ne dobivaju vitalne obavijesti od nadležnih službi, te da Vijeće nije donijelo nikakav zaključak niti 
odluku o postavljanju antene. Grañani su nezadovoljni postavljanjem antene jer utječe direktno na 
njihovo zdravlje, na zdravlje njihove djece, uništen je zeleni pojas koji su koristili kao rekreativnu 
zonu, a gradnjom antene smanjuje se i vrijednost njihovih nekretnina. 
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Zaključak: 
• Vijeće MO Drenova podržalo je grañane u njihovom zahtjevu za izmicanje T-HT-ove 

antene te odlučilo dogovoriti sastanak predstavnika T-HT-a i grañana u najkraćem 
mogućem roku.   

 
AD 2 
Predsjednik je vijećnicima dao na raspravu stavke Plana prioriteta za 2011. godinu prema kojem 
su  planirane stavke: 
8.6 Izrada glavnog projekta i ishoñenje potvrde na isti za ureñenje dijela Ulice Ivana Žorža kod 
kućnih brojeva 50 i 52, te Ulice Paškinovac kod kućnih brojeva 5, 9 i 11 u iznosu od  30.000,00 
kuna i  
8.7 Izrada glavnog projekta i ishoñenje potvrde na isti za ureñenje nogostupa u Ulici Orlanda 
Kučića u iznosu od 20.000,00 kuna. 
 
Nakon 12. sjednice Vijeća MO Drenova i održanog sastanka članova vijeća, predstavnika 
Rijekaprometa, Odjela gradske uprave za komunalni sustav, Direkcije za urbanizam, te 
predstavnika Teh-projekt niskogradnje, Vijeću MO Drenova pristigao je dopis Rijekaprometa d.d 
Rijeka kojim se od  Odjela za komunalni sustav traži rješenje za ureñenje ulica Orlanda Kučića i 
Ulice Ivana Žorža k.br. 50-52 i Paškinovac  k.br. 5-11. Na idejne projekte za ureñenje navedenih 
ulica prema Planu prioriteta MO Drenova, očitovala su se i komunalna poduzeća na području 
Grada Rijeke, te u svojim podnescima uvjetovali da se u projektima u trupu ceste predvidi ugradba 
novih kanalizacijskih kolektora s kućnim priključcima kao i zamjena vodovodne mreže zbog 
dotrajalosti. Takoñer svoje potrebe za izgradnjom plinske instalacije zahtjeva i tvrtka Energo. S 
obzirom da u planskim sredstvima po prioritetima MO Drenova nisu predviñena financijska 
sredstva za projekte instalacija, takvi bi se predmeti trebali rješavati kao razvojni procesi.  
 
 
Zaključak: 
 

• Vijeće MO Drenova prihvatilo je predloženo i zaključilo je da se navedene stavke 
rješavaju kao razvojni zahvati. Svoju odluku proslijedit će nadležnim službama 
Grada Rijeke. Za zamjensku poziciju predlaže se nastavak ureñenja nogostupa i 
sanacija postojećih  duž Ulica Drenovski put i Ulice Svetog Jurja 

 
 
 
AD 3 
Tajnica je obavijestila Vijeće o Pozivu Odjela za gradsku samoupravu na podnošenje prijedloga za 
ureñenje i održavanje objekata komunalne infrastrukture (mali komunalni zahvati) za 2012. godinu. 
Pozivaju se grañani, ovlašteni predstavnici suvlasnika stambeno-poslovnih objekata i udruge 
grañana da se u sjedištima mjesnih odbora u razdoblju od 28. ožujka do 22. travnja 2011. 
zaprimaju prijedlozi.   
 

Zaključak: 
• Vijeće je primilo navedeno na znanje.  

 
 
 
AD 4 
Predsjednik je nazočnim Vijećnicima obrazložio svoj rad na projektu aplikacije za EU fondove – 
osnivanje Zavičajnog muzeja na Drenovi i potrebi osnivanja inicijativnog odbora ili udruge koja će 
biti u funkciji istog.  
 

 
Zaključak: 
• Vijeće je navedeno primilo na znanje.   
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- Tajnica je obavijestila Vijeće o pripremama Pododbora za kulturu za organiziranje izložbe 
drenovskih slikara i nastup Zbora i Klape DVD Drenova u prostoru Filodrammatice u Gradu 
Rijeci, planirano za 12. svibnja 2011. godine. Isto tako, 24. broj Drenovskog lista je u štampi i 
očekuje se sljedeći tjedan.  

 
Zaključak: 
 
• Vijeće je navedeno primilo na znanje.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice.  
 
Sjednica je završila u 22.00  sata. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Drenova: 
 

Dolores Linić Damir Medved, mr.sc.  
  
 


