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ZAPISNIK
SA 18. SJEDNICE VMO PODMURVICE

18. sjednica VMO Podmurvice održana je 24.01.2012. (utorak) s početkom u 17 i 30 sati u
prostorijama MO Podmurvice, Dubrovačka 2.
Sjednici su bili nazočni:
- Aleksandar Merle, predsjednik VMO
- Jadranka Žikić, zamjenik predsjednika VMO
- Ivan Sviderek, član VMO
- ðulijana Desanti, tajnica MO
Ostali nazočni:
Sjednici nisu bili nazočni:
- Nives Levar, član VMO
- Ivo Zubović, član VMO
Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice VMO Podmurvice održane 22.12.2011.
• Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO Aleksandar Merle i predložio slijedeći dnevni red kako slijedi:
DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.
5.

Izvještaj o radu Vijeća MO za 2011. godinu
Otvorenje dječjeg parka u Čandekovoj ulici
Prijedlozi za ureñenje površine Lička 8
Komunalna problematika
Razno

AD 1
Nakon detaljne analize provedenih aktivnosti u 2011. godini Vijeće MO jednoglasno je donijelo
slijedeći
Zaključak
• U
 svaja se Izvješće o radu Vijeća MO Podmurvice za 2011. godinu koji je i sastavni
dio ovog Zapisnika.
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AD 2
Prva faza ureñenja dječjeg parka u Čandekovoj ulici je pri kraju, nedostaju samo dva koša za
otpatke koja će se postaviti ovih dana. Nakon kraće rasprave donijeta je odluka da se svečano
otvorenje dječjeg parka planira za 8. ili 9. veljače, što će se potvrditi dogovorom sa ostalim
sudionicima.
AD 3
Jedna od stavki komunalnih prioriteta za 2012. godinu je ureñenje površine Lička 8, te je Vijeće
MO nakon kraće rasprave donio prijedlog ureñenja iste koji će se uputiti OGU za komunalni
sustav, kako bi prihvatili njihove sugestije pri izradi izvedbenog projekta. Predloženo je da se
površina uredi kao park za odmor - mediteranski botanički vrt..
Vijeće predlaže da se na toj površini uredi mediteranski botanički vrt, da raslinje bude isključivo
mediteransko: lavanda, kuš, oleandar, lovor – višnjik, palme, jer je to bilje koje ne zahtjeva
pretjeranu pažnju i svakodnevno zalijevanje. U središtu površine da se zasadi palma oko koje bi u
krugu bile postavljene klupe (kao što je to na gatu Karoline riječke), koš za otpatke, te obavezno
rasvjetno tijelo i tekuća voda. Ovu zelenu površinu žele namijeniti grañanima starije populacije kao
popodnevno odmorište. Postojeći visoki zidić ukloniti kako bi površina bila pregledna, a umjesto
zidića postaviti metalnu dvorednu ogradu. Obzirom da je Bakarska ulica ionako preuska,
uklanjanjem zidića olakšao bi se izlaz iz Ličke ulice na Bakarsku,
AD 4 – KOMUNALNA PROBLEMATIKA
AD 4 – 1
Nekolicina stanara Bribirske i Vukovarske ulice obratili su se Vijeću sa zahtjevom da se u Bribirskoj
ulici na stubama koje vode prema Ulici A. Benussi uklone klupe i šank koje služe za okupljanje
mlañe populacije, a postavljene su bez dozvole na javnoj površini. Stanarima je svakodnevnica
obilježena remećenjem javnog reda i mira, a ukoliko se suprostave korisnicima tog prostora
stradaju im vozila i ostala imovina.
Nakon kraće rasprave donijeta je jednoglasna odluka da se na spomenutoj lokaciji uputi komunalni
redar na očevid, te da nadležne službe uklone bespravno postavljene predmete.
AD 4 - 2
Vijeću MO obratili su se stanari Bribirske ulice kbr. 8 i 10 sa zamolbom da se ispred ulaza u
njihove zgrade postave rasvjetna tijela. Obzirom da do njihovih ulaza, gdje sama zgrada ima svoje
vanjsko svjetlo koje se pali, postoje stepenice koje su zbog loše vidljivosti opasne.
Nakon kraće rasprave donijeta je jednoglasna odluka da se rasvjetno tijelo postavi na tim
lokacijama, ali obzirom da su komunalna sredstva za 2012. godinu već usvojena i rasporeñena, da
se planira u prijedlozima komunalnih prioriteta za 2013. godinu.
AD 4 – 3
Stanarka Vukovarske ulice obratila se Vijeću sa zahtjevom da se u Bribirskoj ulici na potezu od
kbr. 12 do 18 postave ležeći policajci. Svakodnevno ovom ulicom u kojoj se na br. 12 nalazi dječji
vrtić i vrlo je prometna, neki vozači automobila voze neprilagoñenom brzinom, te postoji
mogućnost tragedije.
Donijeta je odluka da se uputi zahtjev TD Rijeka promet da izlaskom na teren izvide situaciju, te da
se na nekoliko mjesta u Bribirskoj ulici postavi oprema za smirivanje prometa - ležeći policajci.
AD 4 – 4
Ivan Sviderek skrenuo je pažnju da se u Ulici Plase kod kbr. 12 nalazi stup, ali na njemu nije
postavljeno rasvjetno tijelo. Obzirom da je ulica ionako loše osvijetljena, dogovoreno je da se uputi
zahtjev Energu da se na postojećem stupu montira rasvjetno tijelo.
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AD 4 – 5
Na području MO Podmurvice na nekoliko lokacija, svakodnevne su pojave okupljanja mlade
populacije koji imaju problema sa Zakonom bilo da se radi o remećenju javnog reda i mira ili pak
uživanju u opojnim drogama i alkoholu. Vikendom se situacija još i pogoršava, pa stanari imaju
velikih problema s takvim osobama. Obratili su se policiji u više navrata, ali ni to nije ništa riješilo. I
samo Vijeće je u nekoliko navrata uputio zahtjeve za pojačanom kontrolom policijske ophodnje, te
tražili sastanak sa nadležnima, ali policijska uprava nije ništa poduzela u smjeru rješavanja
problema i dogovora.
Zbog učestalih nereda i oštećenja imovine, remećenja javnog reda i mira od strane nekolicine
izgrednika, donijeta je jednoglasna odluka da se ponove zahtjevi za pojačanom policijskom
ophodnjom i kontrolom na cijelom području Podmurvica, te da se hitno sazove sastanak sa II
policijskom upravom koja je nadležna za naš Mjesni odbor.
AD 5 – RAZNO
AD 5 – 1
OGU za komunalni sustav izvijestio je da su ostala neutrošena sredstva iz komunalnih prioriteta za
2011. godinu po ostalim stavkama, a nakon obavljenih radova na jogu u Ulici Plase, te stavke
oprema za dječji park u Čandekovoj. Stavka - ureñenje i nadogradnja potpornog zida u Ul.
Branimira Markovića još nije dovršena, a da bi se ista do kraja uredila nedostaje sredstava.
Nakon kraće rasprave donijeta je jednoglasna odluka da se neutrošena sredstva iz komunalnih
prioriteta za 2011. godinu preusmjere na stavku – ureñenje zida u Ul. Branimira Markovića.
AD 5 – 2
Tajnica MO informirala je prisutne da je dogovoren obilazak terena sa predstavnicima OGU za
urbanizam, a vezano za projekt ureñenje parka za pse. Pregled lokacije parka za pse u Ulici Plase
obavit će se u srijedu, 25.01.2012. u 9 sati, a od strane Vijeća MO prisustvovat će Ivan Sviderek i
Jadranka Žikić, te tajnica MO.
AD 5 – 3
Tajnica MO obavijestila je vijećnike da se sastala sa predstavnikom stanara Dubrovačke 2 – gosp.
Vedranom Samsa, te upraviteljem zgrade gosp. Dušanom Jurcan iz "Rijeka stana", a po pitanju
ureñenja bočnog zida zgrade Dubrovačka 2, gdje se nalazi ulaz u prostorije Mjesnog odbora.
Obzirom da je ureñen potporni zid u okolišu zgrade, primjerenim grafitima na temu: Simboli GR,
Vijeće MO uredio bi i zapadni bočni zid zgrade primjerenim grafitima. Dogovoreno je da Vijeće MO
uputi zahtjev sa priloženim skicama stanarima zgrade kojim se traži dozvolu stanara za iscrtavanje
grafita.

Sjednica je završila u 19 sati.

Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice.

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:

ðulijana Desanti

Predsjednik VMO Podmurvice:

Aleksandar Merle
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