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

026-02/11-10/6
2170/01-09-10-11-2

8. lipnja 2011.
ZAPISNIK
S 16. SJEDNICE VMO DRENOVA

16. sjednica VMO Drenova održana je 8. lipnja 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 15. sjednice VMO Drenova:
• Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO Predložen je sljedeći
DNEVNI RED
1. Izvješće o realizaciji Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području MO
Drenova (realizacija radova prenijetih iz 2009.godine i 2010. godina)
2. Pripreme za Dane Drenove
3. Prijedlog za dodjelu godišnje nagrade MO Drenova
4. Razno: informacije i zamolbe grañana
Dnevni red prihvaćen je jednoglasno, bez primjedbi.

AD 1
Predsjednik VMO Damir Medved dao je vijećnicima na raspravu Izvješće o realizaciji Plana
raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području MO Drenova (realizacija radova
prenijetih iz 2009.godine i 2010. godina)
Zaključak:
• Vijeće je navedeno primilo na znanje i usvojilo Izvješća o realiziranim radovima.
Izvješće je objavljeno na web stranici MO Drenova i biti će objavljeno u Drenovskom
listu.
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AD 2
Predsjednik Pododbora za kulturu Christian Grailach i tajnica MO Dolores Linić izvijestili su Vijeće
o pripremama za Dane Drenove i planiranom programu. Predložen je zajednički sastanak sa
sudionicima programa u utorak, 28. lipnja 2011. godine kako bi se podrobnije dogovorili detalji oko
obilježavanja Dana Drenove.
Zaključak:
•

Vijeće je navedeno primilo na znanje i usvojilo prijedlog.

AD 3
Predsjednik je predložio Vijeću objavu Poziva za zaprimanje prijedloga za dodjelu priznanja za
doprinos u razvoju MO Drenova kojim se već tradicionalno obilježavaju Dani Drenove.
Zaključak:
•

Vijeće je usvojilo navedeni prijedlog.

AD 4
Predsjednik je Vijeću pročitao odgovor Gradonačelnika mr.sc. Vojka Obersnela na zahtjev kojim
se traži premještanje lokacije T-HT-ove antene na Drenovskom putu u kojem se navodi da Grad
Rijeka nije spreman na nadoknadu troškova za postavu antenskog stupa tj. troškova nastalih
započetom gradnjom. Riječ je o nejasnom trošku, pogotovo kada se uzme u obzir stav operatera
da će investiciju dovršiti na lokaciji na kojoj je započeta gradnja temeljem važećih dozvola, te da je
gradnjom nastao i trošak zakupa lokacije u odnosu na Republiku Hrvatsku, kojoj bi takoñer trebalo
nastaviti plaćanje ugovorenog zakupa. Grad Rijeka ne podržava dovršenje poslova na jednoj
lokaciji i naknadno premještanje na novoizabranu lokaciju. Budući da je predložena promjena
lokacije dogovorena izmeñu predstavnika MO i tvrtke T-HT na način koji uzrokuje radnje i troškove
kojima se neće bitno otkloniti primjedbe grañana, a predložena lokacija je takoñer veoma blizu
površina na kojima su njihovi vlasnici već izrazili zahtjeve za ureñenjem i gradnjom, Grad Rijeka
ne može prihvatiti niti ovakav prijedlog MO niti uvjete T-HT-a.
Zaključak:
• Vijeće je navedeno primilo na znanje.
- Na zahtjev stanara Ulice Orlanda Kučića da se postave stupići u navedenoj ulici, pristigao je
odgovor Rijekaprometa d.d. da se postavom stupića ne može rješavati problem nepropisno
parkiranih vozila jer predmetne površine nisu asfaltirane.
- Na zahtjev stanara Ulice Brdina za smirivanjem prometa u navedenoj ulici pristigao je odgovor
Rijekaprometa d.d. da predmetna ulica ne spada u posebno opasna mjesta, te nije potrebno
primjenjivati rješenja za umjetnim izbočinama na kolniku. Na ulazu u predmetnu ulicu postavit će
se znak za ograničenje brzine od 30km/h.
- Na zahtjev stanara Ulice Stranica 3 i 5 da se priključe izgradnji novih cjevovoda, pristigao je
odgovor Vodovoda i kanalizacije gdje se navodi da će se njihovi vodovodni priključci premjestiti i
prespojiti na novoizgrañeni vodovodni ogranak u Ulici Stranica, a vodomjerna okna biti će
smještena neposredno uz objekte na javnoj površini.
-Prijavu grañana o bespravnoj izgradnji ispod Ulice Ružice Mihić Komunalno redarstvo uputilo je
Grañevinskoj inspekciji na postupanje.
Zaključak:
• Vijeće je navedeno primilo na znanje
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- Zamolba obitelji Štefan za dovršenje radova u Ulici Brune Francetića nakon proširenja ulice,
upućena je putem tajništva u Rijekapromet d.d. Rijeka
Zaključak:
• Vijeće je navedeno primilo na znanje.
Pristiigla je Zamolba gospodina Ivanović Slavka za postavljanje rasvjete na adresi Šamburinski put
14/B.
Zaključak:
• Vijeće će navedenu stavku uvrstiti u Plan komunalnih prioriteta.

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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