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ZAPISNIK 
SA 19. SJEDNICE VMO PODMURVICE 

 
19. sjednica VMO Podmurvice održana je 20. lipnja 2016. (ponedjeljak) s početkom u 17 sati u 
prostorijama MO Podmurvice, Dubrovačka 2. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
 

- Jadranka Žikić, predsjednica VMO 
- Marija Prtenjača, zamjenica predsjednice VMO 
- Aleksandar Merle, član VMO 
- Ivan Sviderek, član VMO 
- Aleksandra Lovrić, član VMO  
- Đulijana Desanti, tajnica MO 
 

Sjednici nisu bili nazočni: 
-  

 
Usvajanje zapisnika sa 18. sjednice VMO Podmurvice održane 24. svibnja 2016. godine. 

 Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO Jadranka Žikić i predložila slijedeći dnevni red kako slijedi: 
 
 

DNEVNI RED 
 

1. Prijedlog Urbanističkog plana uređenja sportskog područja Rujevica 
2. Komunalna problematika 
3. Razno 
 

 

AD – 1 
Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem najavljuje javnu 
raspravu o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja sportskog područja Rujevica koja će se 
održati od 24. lipnja do 25. srpnja 2016. godine. Javni uvid u Prijedlog Plana moguć je od 14. 
lipnja 2016. godine. Javni uvid u  Prijedlog Urbanističkog plana uređenja sportskog područja 
Rujevica moguć je u zgradi Grada Rijeke, na adresi Titov trg broj 3, izložbena sala u prizemlju 
zgrade, u periodu od 14. lipnja do 25. srpnja 2016. godine, svaki radni dan u vremenu od 8,30 do 
15,30 sati, te na web stranici www.rijeka.hr. Za sve zainteresirane osobe održat će se  javno 
izlaganje s obrazloženjem Prijedloga Urbanističkog plana uređenja sportskog područja Rujevica 
na adresi: DOM KULTURE PEHLIN,  Minakovo broj 30, Rijeka dana  30. lipnja  2016.g. u 18,00 
sati. Predstavnici Nositelja izrade će tijekom trajanja javne rasprave pružati dodatno tumačenje 
izloženog Prijedloga unutar uredovnog vremena za stranke: ponedjeljkom, srijedom i petkom, od 
8,30 do 13,00 sati, u prostorijama Odjela za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje 
zemljištem na adresi Titov trg broj 3.  
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. 

http://www.rijeka.hr/


AD – 2  – KOMUNALNA  PROBLEMATIKA 
AD – 2 – 1  
Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb dostavio je obavijest vezano za projekt 
Otklonimo barijere. Interesna grupa građana još 2003. godine pokrenula je projekt pod nazivom 
Otklonimo barijere s ciljem unapređenja pristupačnosti različitih ustanova i institucija te bolje 
dostupnosti raznih usluga osobama s invaliditetom. Ukoliko bude eventualnih potrebnih zahtjeva 
na javnim površinama isti se mogu dostaviti Odjelu. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje 
 

AD – 2 – 2 
U Ulici Branimira Markovića u blizini rotora nalazi se pješački prijelaz kojeg treba prebojati, jer je 
neposredno do ulaza/izlaza iz rotora, te predstavlja opasnost za pješake. 
 
 Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Dostaviti zahtjev TD Rijeka promet. 
 
AD – 2 – 3 
Nakon obilnih kiša u ulicama: Plase, Hahlić, Branimir Marković i Vukovarska, naneseno je puno 
zemlje, pijeska i kamenja.  Obzirom da su  u Ulici Plase i Vrh Seline u tijeku radovi na izgradnji i 
rekonstrukciji kanalizacije, potrebno je obavijestiti izvođače da se postave rubne zaštite kako se 
isto ne bi ponavljalo.  
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Dostaviti zahtjev KD Vodovod i kanalizacija. 
 
AD – 2  – 4  
U Ulici Plase u parku za istrčavanje pasa okuplja se grupa maloljetnika koji uništavaju park i rade 
problema vlasnicima pasa prilikom boravka sa svojim kućnim ljubimcima. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Dostaviti zahtjev za pojačanom kontrolom 
Policijskoj upravi PGŽ, te Odjelu gradske uprave za komunalni sustav, Direkciji 
komunalnog redarstva. 

  
AD – 3  – RAZNO 
AD – 3 – 1 – informacija 
Primorsko-goranska županija i Grad Rijeka organizirali su svečanu akademiju povodom Dana 
antifašističke borbe i Dana državnosti u ponedjeljak, 20. lipnja u 12,00 sati u mramornoj dvorani 
Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja. Istoj je prisustvovala predsjednica Vijeća 
Jadranka Žikić. 
 
Zaključak: 
Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
 

 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:                                 Predsjednica Vijeća MO: 
                                                                                                                      
 
                     Đulijana Desanti                                                                    Jadranka Žikić 

Sjednica je završila u 18 i 30 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od 2 (dvije) stranice. 

 


