PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA
MJESNI ODBOR DRENOVA
VIJEĆE MJESNOG ODBORA
KLASA:
URBROJ:
Rijeka,

026-02/11-10/5
2170/01-09-10-11-2

10. svibnja 2011.
ZAPISNIK
S 15. SJEDNICE VMO DRENOVA

15. sjednica VMO Drenova održana je 10. svibnja 2011. (utorak) u 19.00 sati u prostorijama MO
Drenova, Cvetkov trg 1.
Sjednici su bili nazočni:
-

Damir Medved, predsjednik VMO
Željko Leko, zamjenik predsjednika VMO
Walter Volk, član VMO
Nikolina Zvonarek, članica VMO
Damir Popov, član VMO
Danica Žitinić, članica VMO
Josip Nañ, član VMO
Dolores Linić, tajnica MO

Usvajanje zapisnika sa 14. sjednice VMO Drenova:
• Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO Predložen je sljedeći
DNEVNI RED
1. Usvajanje prijedloga ureñenja i održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2012.
godinu (prioriteti)
2. Osvrt na održan sastanak u KD Vodovod i kanalizacija
3. Razno: informacije i zamolbe grañana
Dnevni red prihvaćen je jednoglasno, bez primjedbi.
AD 1
Predsjednik VMO g. Medved dao je vijećnicima na raspravu pristigle prijedloge grañana za
usvajanje prijedloga ureñenja i održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2012. godinu
(prioriteti)
Zaključak:
• Vijeće je usvojilo prijedloge prioriteta kako slijedi:

1

Nastavak realizacije nakon izrade Glavnih projekta i ishoñenje Potvrda na iste za ureñenje
parkirališta u Cvjetnoj ulici južno od kućnih brojeva 8,10 i 12, Ulici Ivana Žorža kod kućnih brojeva
1,3 i 5, te Ulici
Stanka Frankovića sjeverno od kućnih brojeva 22 do 28, kao i za ureñenje stubišta u Ulici Stanka
Frankovića izmeñu kućnih brojeva 20 i 22

2

Nastavak realizacije nakon izrade Glavnog projekta i ishoñenje Potvrde na isti za ureñenje
parkirališta u Ulici Braće Hlača jugozapadno od kućnih brojeva 2, 4, 6 i 8
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3
4

Nastavak ureñenja nogostupa duž Ulice Svetog Jurja i Drenovskog puta
Održavanje ograda na području MO Drenova
Nastavak realizacije nakon izrade Idejnog projekta i ishoñenje Lokacijske dozvole za ureñenje
5
Goranske ulice
6 Izrada nogostupa duž Goranske ulice
Nastavak realizacije nakon izrade idejnog projekta i ishoñenje Lokacijske dozvole za ureñenje
7
parkirališta uz igralište Osnovne škole "Fran Franković"
Ureñenje kolnika u naselju nužnih smještaja Grada Rijeke u Ulici Ivana Žorža od kućnih brojeva
8
26-36-46
9 Sanacija odrona kod k. br. 42 u Ulici Ivana Žorža u nužnom smještaju
10 Izgradnja upojnog bunara u nužnom smještaju u Ulici Ivana Žorža
11 Ureñenje kolnika i postojećih puteva u Ulici Svetog Jurja od kućnih brojeva 38 do 46
12 Ureñenje kolnika u Ulici Bok od kućnog broja 6 do kućnog broja 9
13 Ureñenje kolnika u Ulici Ravan prema kućnom broju 6a
14 Ureñenje kolnika na Kablarskoj cesti od kućnog broja 3 do kućnog broja 9
15 Ureñenje kolnika u Ulici Lubanjski uspon kod kućnih brojeva 4,6 i 10
16 Ureñenje kolnika na spajanju Ulica Lubanjski uspon i Ulice Grohovski put (k.č. 1238/5)
17 Ureñenje prilaznih betonskih staza i rubnika u Ulici Stanka Frankovića kod k.br. 25,27,29 i 31
18

Rješavanje odvodnje voda u Ulici Stanka Frankovića kod k.br. 25,27,29 i 31

19 Horitkulturno ureñenje površina u Ulici Stanka Frankovića kod k.br. 25,27,29 i 31
Horitkulturno ureñenje površine na zapadnom kraju Cvjetne ulice i Ulice Stanka Frankovića
(kraj kioska)

20

21 Hortikulturno ureñenje površine okliša zgrade u Ulici Severinska kod kućnog broja 4
22 Izgradnja parkirališta u Žminjskoj ulici iza zgrade s kućnim brojevima 14, 16 i 18
Rješavanje problema raskrižja Žminjske ulice i Ulice Braće Hlača skraćivanjem obližnje zelene
23 površine i sužavanjem, odnosno proširenjem nogostupa na jednom dijelu (pomicanje kontejnera
za otpad)
24 Proširenje javne rasvjete u Ulici Humski put kod kućnog broja 20
25 Proširenje javne rasvjete u Ulici Brca kod kućnog broja 12
26 Proširenje javne rasvjete u Ulici Kuzminački put bb
27 Ureñenje i postavljanje ugibališta na stanici linije 11 - Pešćevac u smjeru Lokve
28 Postava čekaonice na križanju Svetog Jurja, Šamburinskog puta i Podbrega u smjeru Grada
Imovinsko pravna priprema za okretište autobusa u Ulici Svetog Jurja (na kraju područja mjesnog
odbora)

29

AD 2
Predsjednik je obavijestio vijećnike o sastanku održanom u KD Vodovod i kanalizacija, na temu
dogradnje vodoopskrbne mreže cjevovoda na području Podbrega. Od vijeća se očekuje pomoć u
informiranju grañana, prezentaciji i rješavanju imovinsko-pravnih pitanja.
Zaključak:
•

Vijeće je navedeno primilo na znanje i usvojilo prijedlog.
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AD 3
Za problematiku izlaza iz Žminjske ulice na Ulicu Braće Hlača i opasnost koju križanje predstavlja
zbog nepreglednosti, Vijeće se već obraćalo nadležnim službama. Kako mjesnom odboru pristižu
zamolbe grañana za rješavanjem navedenog, Vijeće predlaže ponovno pokretanje postupka.
Zaključak:
• Vijeće je odlučilo ponovno pokrenuti rješavanje navedenog problema i uputiti dopis
nadležnim službama.

Problem saniranja distributivne elektro mreže u Ulici Svetog Jurja, odnosno zamjena dotrajalih
drvenih stupova nije riješena, iako se krajem prošle godine Vijeće obratilo HEP-u, pa se predlaže
ponovno pokretanje postupka.
Zaključak:
• Vijeće je odlučilo ponovno proslijediti zahtjev -požurnicu nadležnim službama (HEPu).
Predsjednik Vijeća je obavijestio vijećnike o prijedlogu preseljenja T-HT-ove antene na
Drenovskom putu nasuprot k.br. 19a-19e i pristiglom od strane T-HT-a 2. svibnja 2011. Prijedlog
T-HT-a je sljedeći:
"Glede zahtjeva za izmještanje antenskog stupa na novu poziciju, HT se očituje kako slijedi:
Spremni smo, radi zamolbe grañana, pomaknuti stup na novu poziciju ukoliko se, i nakon što se,
ispune sljedeći uvjeti:
1. Nova pozicija je na novoj parceli, u vlasništvu grada Rijeke, pa je potrebno potpisati novi
ugovor o pravu služnosti s gradom, bez naknade, na vrijeme trajanja sve dok postoji
potreba za osnovnom postajom na toj poziciji, jer je HT već platio služnost državi na staroj
poziciji.
2. Za novu poziciju potrebno je provesti postupak ishoñenja dozvola, lokacijske i grañevinske
dozvole.
3. Troškove nastale započetom gradnjom i troškove nove dokumentacije prebiti sa služnošću
za DTK na području grada Rijeke.
4. Upite medija kanalizirati na PR HTa, kako se HTu ne bi nanosila daljnja šteta kroz
neprecizno prenošenje informacija od strane grañana.
HT planira dovršiti započetu investiciju na trenutnoj poziciji, pa nakon što se ispune gore navedeni
uvjeti premjestiti stup."

Zaključak:
• Vijeće je uputilo zahtjev s navedeniom prijedlogom nadležnim službama 3. svibnja
2011. godine.

Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice.
Sjednica je završila u 21.30 sati.

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:

Predsjednik VMO Drenova:

Dolores Linić

Damir Medved, mr.sc.
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