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ZAPISNIK
S 15. SJEDNICE VMO BULEVARD

15. sjednica VMO Bulevard održana je 25.01.2012. s početkom u 18 sati u
prostorijama MO Bulevard, Šet.I.G.Kovačića 12.
Sjednici su bili nazočni:
- Milan Lukša, predsjednik,
- Marijan Rošić, potpredsjednik
- Žarko Šegota, član,
- Vojislav ðurić, član,
- Henriet Bilandžić, član,
- Marjan Srdoč, tajnik.
Usvajanje zapisnika s 14. sjednice VMO Bulevard:
• Zapisnik je jednoglasno usvojen
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći
DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Usvajanje Izvješća o radu Vijeća Mjesnog odbora Bulevard za 2011.g.
Prijedlog izmjena termina održavanja programa u 2012g.
Prijedlog načina postavljanja rukohvata na Gimnazijskim stubama.
Prijedlog saniranja derutnog stabla na početku stubišta u Morettijevom prolazu.
Informacija o prijedlogu skupine grañana u predmetu odreñivanja zelene
površine namijenjene rekreaciji pasa
Prijedlog zabrane pristupa psima na zelenim površinama Bobijevog parka i
Parka Ive Lole Ribara
Informacija o aktivnostima na formiranju skupine grañana - volontera za
ureñivanje parka sušačke gimnazije
Informacija o poduzetim mjerama za zatvaranje podrumskih vrata na zgradi
Šet.I.G.Kovačića 8.
Razno.

9.
.
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.

AD 1
Predsjednik VMO Milan Lukša elaborirao je Izvješće o radu Vijeća Mjesnog odbora Bulevard
za 2011. godinu te je predložio njegovo usvajanje.

Zaključak:
Izvješće o radu Vijeća Mjesnog odbora Bulevard za 2011. godinu jednoglasno je
usvojeno bez primjedbi i dopuna.

•
AD 2

Predsjednik VMO Milan Lukša predložio je izmijenu termina održavanja slijedećih
programa u 2012.godini:
- Program: radionica za predškolsku djecu kućicei hranilice za ptice – umjesto 4-5
mjesec predlaže se termin od veljače kontinuirano tijekom godine,
- Program: Bulevard u ritmu plesa – umjesto 10-11 mjesec predlaže se 3 mjesec,
- Program: Ekološka akcija – umjesto 10-11 mjesec predlaže se 3-4 mjesec,
- Program: Sportski turnir – umjesto 10-11 mjesec predlaže se 2-3 mjesec,
- Program : Doček Djeda Božičnjaka/Mraza – za prigodnu radionicu predlaže se
početak u 2 mjesecu i trajanje do prosinca,
iz razloga što je u realizaciji istih programa u 2011. godini uočen problem
nagomilavanja programa krajem godine zbog prolongiranja rokova provedbe iz
različitih razloga.
Zaključak:
• Prijedlog je jednoglasno usvojen.
AD 3
Predsjednik Vijeća Milan Lukša predložio je postavljanje obostranog rukohvata na
bočnim zidovima stubišta: Gimnazijske stube - gornji dio, umjesto središnjeg rukohvata
predviñenog Planom komunalnih prioriteta u 2012.g., na prijedlog grañana starije
životne dobi koji smatraju da bi bočna izvedba bila bolja za njihove potrebe. Nadalje, iz
istog razloga takoñer na prijedlog grañana starije dobi, predložio je i zamijenu
središnjeg rukohvata s obostrano bočnim na stubištu Kranjčevićev klanac - Trg braće
Mažuranića, kao i prilagodbu dijela rukohvata na Gimnazijskim stubama - južni dio.
Zaključak:
Prijedlog je jednoglasno usvojen.

•
AD 4

Predsjednik Vijeća Milan Lukša predložio je rješavanje, u dogovoru s Direkcijom
zajedničkih komunalnih djelatnosti, sigurnosnog problema derutnog stabla "koprivića"
na kraju stubišta u Morettijevom prolazu, na način da se isto ne ruši već sanira budući
ono u sadašnjem stanju predstavlja ozbiljnu potencijalnu sigurnosnu opasnost za
grañane i imovinu.
Zaključak:
•

Prijedlog je jednoglasno usvojen.

AD 5
Predsjednik Vijeća Milan Lukša izvijestio je članove Vijeća o inicijativi grupe grañana
na iznalaženju zelene površine na području MO Bulevard koja bi služila za rekreaciju
pasa i to istočni gornji dio parka Rektorata. Tajnik Vijeća dobio je načelnu suglasnot
rektora Pere Lučina za realizaciju predmetne inicijative, a predstavnik grupe grañana
Rudi Čabrijan, Gajeva 2 obvezao se dobiti suglasnot grañana s prije navedene
adrese budući se njihovi stanovi nalaze neposredno uz taj dio parka. Nadalje
predsjednik je predložio da se Vijeće dodatno uključi u realizaciju i regulaciju
navedene inicijative nakon dobivanja eventualne suglasnoti grañana iz Gajeve 2.

Zaključak:
Prijedlog je jednoglasno usvojen.

•
AD 6

Predsjednik Vijeća Milan Lukša podsjetio je članove Vijeća o zahtjevu grañana
zgrade Šet.I.G.Kovačića i zgrade Vidikovac 20 o potrebi onemogućavanja pristupa
odnosno korištenja zelenih površina "Bobijevog" parka i Parka Ive Lole Ribara, tzv.
Vodovoda za kretanje pasa odnosno za vršenje njihove nužde budući da vlasnici
istih nisu niti prije niti u meñuvremenu pokazali volju da izmet svojih pasa nakon
vršenja nužde pokupe i odlože u kontejnere za smeće te je predložio da se na
navedenim zelenim površinama postave table zabrane pristupa psima i na njima
pojača kontrola komunalnog redarstva. Naročito je naglasio: a) da problem eskalira
u toplijim danima kada se s navedenih površina širi smrad te iste predstavljaju
opasnost po zdravlje grañana, i b) na cijelom gornjem dijelu zelene površine parka
na "Vodovodu" nalaze se ventilacijske cijevi vodospreme.
Zaključak:
•

Prijedlog je jednoglasno usvojen.

AD 7
Predsjednik Vijeća Milan Lukša izvijestio je članove Vijeća da je grupa grañana koja
se uključila u projekt hortikulturalnog ureñenja parka sušačke gimnazije počela s
aktivnostima te je predlažio da se zavisno od daljnje realizacije ureñenja parka,
projekt kandidira za Riječki program lokalnog partnerstva.
Zaključak:
Prijedlog je jednoglasno usvojen.

•
AD 8

Predsjednik Vijeća Milan Lukša izvijestio je članove o podrumskim vratima i kapku
prozora na zgradi Šet.I.G.Kovačića 8. koji su otvoreni odnosno vrata se neprestano
provaljuju. Naglasio je da su vrata više puta zakucana čavlima od strane volontera
Antona Grgurića . Nadalje je izvijestio da je o tome izviješćena 3. policijsaka
postaja i da je komunalni redar zamoljen na poduzmanje mjere u cilju trajnog
zatvoranja vrata i prozorskog kapka naročito stoga jer se vrata nalaze uz nogostup
koji je po noći slabije osvijetljen te predstavlja sigurnosnu opasnost za grañane.
Zaključak:
•

Izviješće je primljeno bez primjedbi i prijedloga.

AD 9
Zaključak:
•

Pod točkom razno nije bilo prijedloga i primjedbi.

Sjednica je završila u 21:00 sat.
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice.
Zapisničar – referent za mjesnu
samoupravu:
Marjan Srdoč

Predsjednik VMO Bulevard:
Milan Lukša

