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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  MLAKA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/15-16/11 
URBROJ:  2170/01-09-10-15-2 
Rijeka,  31.08.2015. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 14. SJEDNICE VMO MLAKA 
 

14. sjednica VMO Mlaka održana je 31.08.2015. (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  
- Milan Milovanović, član VMO 
- Snježana Seršić, tajnica MO Mlaka 

 
Sjednici nisu bili nazočni (opravdano): 
- Damir Cindrić, član VMO 
- Željko Harbaš, član VMO 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio sljedeći  
 

DNEVNI RED 
 

1. Rasprava o zahtjevima pristiglim između dvije sjednice. 
2. Razno. 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
AD 1 
 
Predsjednik VMO g. Ivo Simper informirao je prisutne vijećnike o zahtjevima građana i dopisima 
primljenim  između dvije sjednice. 
 

Zaključak: 
 

• Vijeće prima na znanje odgovor OGU za urbanizam u kojem se navodi da ne mogu 
dostaviti podatke o vlasništvu zida uz stepenice koje spajaju ulice Luki i Podmurvice, 
jer ne mogu sa sigurnošću utvrditi na kojoj je gruntovnoj sagrađen zid, već isto može 
utvrditi isključivo sudski vještak geodetske struke. 

• Vijeće prima na znanje dopis gdina Slavka Peračkovića iz ulice F. Čandeka 23a koji 
traži sanaciju kolnika i nogostupa u ulici F. Čandeka između nebodera k. br. 23b i 
trgovine auto-dijelova "Herbi". Budući da su dodatna oštećenja nastala prilikom 
izvođenja radova gdin se obratio Rijeka Prometu s istovjetnim zahtjevom. 

• Vijeće prima na znanje odgovor Rijeka Prometa u kojem se navodi da je prilikom 
izvođenja radova na izgradnji visokonaponske kabelske mreže došlo do oštećenja 
niske ograde koja sprječava parkiranje na pločniku, a koja će biti sanirana. Oštećenja 
nogostupa i uleknuće kolnika zbog kojeg dolazi do zadržavanja oborinske vode nisu 
posljedica navedenih radova. Budući da navedena oštećenja ne predstavljaju 
prioritet redovnog održavanja, Rijeka Promet je predložio da se sanacija izvrši u 
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sklopu sredstava prioriteta MO Mlaka ukoliko Vijeće procijeni da je riječ o zahvatu od 
značaja za mjesni odbor. 

• Vijeće prihvaća zahtjev ovlaštenog predstavnika zgrade Podmurvice 76 gdina Fadila 
Habibovića za orezivanje ili uklanjanje divljeg lovora koji raste uz zgradu i ometa 
prilaz kontejnerima i oštećuje fasadu. Zahtjev će se proslijediti u OGU za komunalni 
sustav. 

• Vijeće je donijelo odluku da će se o zahtjevu gđe Tatjane Janković za izgradnju 
stepenica između parkirališta KBC i ulice Podpinjol raspravljati na sljedećoj sjednici. 
 

AD 2 
 
      Zaključak: 
 

• Potrebno je uputiti zahtjev Rijeka prometu za iscrtavanje horizontalne signalizacije na 
skretanju iz ulicu V. P. Širole u ulicu R. Benčića – trake za skretanje ulijevo i udesno. 

• Potrebno je uputiti zahtjev Rijeka Prometu za sanaciju udarne rupe u ulici 
Podmurvice (prema Dječjem vrtiću). 

• Potrebno je uputiti prijavu Komunalnom redarstvu – nedostaje dio zaštitne ograde  
uz stepenice u ulici Podmurvice (kod križanja s ulicom V. P. Širole). 

• Potrebno je uputiti prijavu Komunalnom redarstvu – zelenilo uz stepenice kod OŠ 
"Podmurvice" zaklanja rasvjetu. 

• U dogovoru s OŠ "Podmurvice" potrebno je uputiti zahtjev "Čistoći" i OGU za 
urbanizam za postavu 2 kontejnera za reciklažni otpad (papir i plastika) na lokaciju 
južno od OŠ "Podmurvice" uz postojeće kontejnere za komunalni otpad.  

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

Zapisničar : Predsjednik VMO Mlaka: 
 

Snježana Seršić Ivo Simper, prof. 
 


