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ZAPISNIK
S 19. SJEDNICE VMO PEHLIN
19. sjednica VMO Pehlin održana je 29.11.2011. (utorak) s početkom u 16 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 18. sjednice VMO Pehlin:
● Zapisnik je jednoglasno usvojen.

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći

DNEVNI RED

1.
2.
3.
4.

UPU Pehlin – osvrt na stručni dio javne rasprave
Memorija na kapelicu Sv.Ivana – obavijest o održanom sastanku
Obavijest o ekološkoj radnoj akciji
Razno
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AD 1
Predsjednik VMO gdin Ivan Bogdanić obavijestio je prisutne o tijeku stručnog dijela Javne
rasprave vezane uz UPU Pehlin: arhitekt Vladi Bralić u svom izlaganju naglasio je kako su
znatno reducirana prometna riješenja, ali su prometnice preuzete iz GUP-a ostale netaknute ( na
karti imaju oznake rimskih brojeva), jer se njih ne može mijenjati; čvor Hosti biti će glavni za ulaz
i izlaz prema gradu; vrlo je bitna poprečna cesta koja povezuje istok i zapad – škola, novi dječji
vrtić, napajanje novog mikrocentra; mikrocentar biti će smješten gravitacijski u središtu naselja,
te se uklapa u zelenu rekreacijsku zonu; tamo bi trebala biti smještena banka, pošta, MO, mala
tržnica, javni prostor za okupljanje na otvorenom; sadrži 1500 m² trga ispod kojeg bi bila garaža
do 2 etaže ili dr. sadržaji dućani, kafići i sl.; na trgu bi se nalazili manji paviljoni, kiosci, kafići; sva
izgradnja se izvodi na rubu trga da bi ga tako odredila i zaokružila; peticijom tražena zgrada
kulturne namjene bila bi na jugu trga, ali je zamišljena kao višenamjenski objekt; u zoni K2
predviñen je hipermarket; oko centra izgradit će se stambene zgrade – u prizemlju poslovni
prostori, na višim etažama stanovi (najviše 18).
Zaključak:
Vijeće je činjenice primilo na znanje.

AD 2
O održanom sastanku u OGU za komunalne djelatnosti, nazočne je izvijestio gdin Ivan
Bogdanić, rekavši da je potrebno raspisati javni natječaj i da će se izraditi troškovnik na
330.000,00 kn, po procijenjenoj vrijednosti projektanata. Za prvu fazu radova predviñeno je
raščišćavanje terena, razni iskopi i temelji, a za završnu fazu mora se izvršiti promjena
materijala. Sadašnji izvedbeni projekt napravljen je tako da za njega nije potrebna nikakva
dozvola, pa će se i promjene uskladiti s time i svi radovi izvoditi će se fazno, kako ne bi trebalo
prijavljivati gradilište. problem predstavlja obrañena površina na tom području gdje se sadi
(Butorac), pa će se to pokušati riješiti mirnim putem uz pomoć župnika. Nulti troškovnik trebao bi
biti gotov do kraja idućeg tjedna.
Zaključak:
Vijeće je činjenice primilo na znanje.

AD 3
Svi prisutni su obaviješteni i pozvani su da se pridruže radnoj akciji koja će ovaj puta biti
organizirana tako da je zborno mjesto u Domu kulture, a onda se odazvani grupiraju na tri
lokacije – Minakovo – košnja nekadašnje opožarene površine i čišćenje raslinja na području
buduće Memorije na kapelicu Sv. Ivana, Blažićevo – novo dječje igralište – montaža klupa, te
Mihovilići – kod boćališta – rušenje starog, dotrajalog bora. Kasnije se svi ponovo vraćaju u Dom
gdje će dobiti sokove i topli obrok.
Zaključak:
Vijeće je upoznato s obavijesti.

AD 4
Pod ovom točkom nije bilo rasprave.
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Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice

Predsjednik VMO Pehlin:
Ivan Bogdanić

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu
Dragana Jurčić
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