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ZAPISNIK
S 16. SJEDNICE VMO PEHLIN
16. sjednica VMO Pehlin održana je 30..08.2011. (utorak) s početkom u 18 sati u prostorijama
MO Pehlin, Pehlin 58.

Sjednici su bili nazočni:
• Ivan Bogdanić, predsjednik VMO
• Gordan Srok, zamjenik predsjednika VMO
• Kristina Banić, Član VMO
• Aljoša Bratuša, član VMO
• Marjan Vilić, član VMO
• Dragana Jurčić, tajnica MO
Ostali nazočni:
• Stjepan Horvat, predsjednik Pododbora za ekologiju
• Ivan Rudanović, predsjednik Pododbora za kulturu

Usvajanje zapisnika sa 15. sjednice VMO Pehlin:
● Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći
DNEVNI RED
1. Osvrt na sastanak u Odjelu gradske uprave za kulturu održanom 20. srpnja 2011.
godine
2. Obavijest o privremenom asfaltiranju ceste u Tićima
3. Razno
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AD 1
Predsjednik VMO informirao je prisutne o sastanku u Odjelu gradske uprave za kulturu, kod
pročelnika gdina Šarar, a u svezi s nedoznačenim novčanim sredstvima od 5.000 kuna,
predviñenim za realizaciju programa kulture u 2011. godini. Pročelnik će nastojati "popraviti
štetu", meñutim trenutno sredstava nema.
Zaključak:
Vijeće je činjenice primilo na znanje.
AD 2
Gdin Ivan Bogdanić rekao je da je na inicijativu stanara zgrade Pletenci 40 C i susjednih zgrada,
izvršeno privremeno asfaltiranje dijela ceste ( 30-tak metara) prevlačenjem privremenog asfalta
preko postavljenog sloja betonske stabilizacije kako bi se spriječilo daljnje podizanje prašine koja
je tamošnjim stanarima stvarala velike probleme jer je praktički onemogućavala otvaranje
prozora. Naime, tim je dijelom prometnice trenutno znatno pojačan promet poradi privremenog
zatvaranja ulice Milice Jadranić zbog radova KD Vodovod i kanalizacija. Konačno ureñenje te
ceste biti će moguće tek nakon ishodovanja nove lokacijske dozvole budući da je u
meñuvremenu došlo do promjena u vlasništvu.
AD 3
Pod ovom točkom nije bilo rasprave
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice
Predsjednik VMO Pehlin:
Ivan Bogdanić

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:
Dragana Jurčić
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