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ZAPISNIK
SA 2. SJEDNICE VMO PODMURVICE
2. sjednica VMO Podmurvice održana je 20.07.2010. (utorak) s početkom u 18 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
- Ivo Zubović, član VMO
- Nives Jambrek, član VMO
- ðulijana Desanti, tajnica MO
Ostali nazočni:
Sjednici nisu bili nazočni:
Usvajanje zapisnika sa 1. sjednice VMO Podmurvice:
• Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći dnevni red kako slijedi:
DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.
5.

Izvješće sa akcije "Birajmo najljepšu okućnicu, balkon i prozor u 2010." u MO Podmurvice
Predlaganje javnih potreba u kulturi Grada Rijeke u 2011. godini
Formiranje pododbora VMO Podmurvice
Komunalna problematika
Razno.

AD 1
Predsjednik VMO i tajnica MO iznijeli su Izvješće o protekloj akciji "Birajmo najljepšu okućnicu u
2010. godini na području MO Podmurvice, te je nakon kraće rasprave donijeta
Odluka:
•

S obzirom da članovi Vijeća MO nisu imali primjedbi na Izvješće akcije jednoglasno
je usvojeno.

AD 2
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Tajnica MO izvijestila je Vijećnike da je Odjel gradske uprave za kulturu objavio Poziv na
predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke u 2011. godini koje se sufinanciraju
sredstvima Proračuna Grada Rijeke, te da je rok za podnošenje prijedloga programa do 15. rujna
2010. godine. Nakon kraće rasprave na kojoj se govorilo o raznim prijedlozima i idejama, donijeta
je
Odluka:
• da se za iduću sjednicu VMO koja će se održati početkom rujna, pripreme svi
potrebiti dokumenti i prijavnice za predlaganje programa javnih potreba u kulturi
Grada Rijeke za 2011. godinu.

AD 3
Tajnica MO izvijestila je vijećnike da bi radi bolje komunikacije, suradnje sa grañanima i raspodjele
poslova, a slijedeći praksu ostalih mjesnih odbora bilo poželjno formirati radna tijela odnosno
pododbore za sport, kulturu, ekologiju, zdravstvo. Radna tijela osnivaju se odlukom kojom se
ureñuje njihov naziv, sastav, broj članova, djelokrug i način rada, a zauzimaju stajališta o pitanjima
iz svog djelokruga, te odluke donose većinom glasova nazočnih članova pododbora. Nakon kraće
rasprave Vijeće je donijelo slijedeću
Odluku:
•

Vijeće MO Podmurvice donijelo je Odluku da će do slijedeće sjednice razgovarati sa
pojedincima, te pripremiti spisak prijedloga za članove pododbora.

AD 4 – KOMUNALNA PROBLEMATIKA
AD 4 - 1
U dječjem parku u ulici E. Randića istočno od kbr. 4 redovito se uništavaju dječje sprave i
onečišćuje okoliš, te je temeljem iznijetog donijeta jednoglasna
Odluka:
•

da se uklone dječje sprave, te da se obrežu borove grane koje zaklanjaju pogled na
dječji park u kojem se redovito okuplja mladež koja uništava inventar dječjeg parka.

AD 4 - 2
U Bakarskoj ulici zapadno od kbr. 5 na samom stubištu redovito se nepropisno parkiraju vozila i
time je onemogućen siguran prolaz pješaka na stubišta koje vodi prema Ličkoj ulici, pa je slijedom
iznijetog donijeta jednoglasna
Odluka:
•

da se postave dva stupića kako bi onemogućili nepropisno zaustavljanje i parkiranje
vozila, te pješacima oslobodili prolaz stubištem.

AD 4 - 3
U Ulici Branka Blečića redovito su zastoji u prometu, jer se radi o ulici u kojoj se nalazi Učenički
dom Podmurvice, Studentski dom, te Ustanova za hitnu pomoć, a kako je ulica uska te se još i
vozila parkiraju s jedne strane onemogućen je prolaz i mimoilaženje vozila. Nedavno je u
Cavtatskoj ulici preusmjeran prolaz vozila pa je iz dvosmjerne prereguliran promet u jednosmjernu
ulicu što je pridonijelo boljem protoku vozila. Slijedeći taj primjer preregulacije prometa Vijeće je
donijelo slijedeću jednoglasnu
Odluku:
•

da se dostavi zahtjev za preregulaciju prometa u Ulici Branka Blečića, da se iz
dvosmjerne ulice preregulira promet u jednosmjernu ulicu i to u smjeru iz
Vukovarske ulice prema Čandekovoj, Obzirom da se na samom raskršću sa
Čandekovom ulicom nalazi Ustanova za hitnu pomoć taj dio se može lokalno
dozvoliti, u oba pravca, za korisnike Ustanove.
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AD 4 - 4
Kako već duže vrijeme na pojedinim "Okupljalištima" na području MO Podmurvice nailazimo na
upotrebljavane i odbačene narkomanske šprice, igle, razbijene boce, razbacano smeće, grañani se
žale na noćno remećenje javnog reda i mira. Vijeće je raspravljalo i o postavljanju sandučića
povjerenja koji bi omogućio grañanima da anonimno komuniciraju sa predstavnicima policije.
Slijedom svega iznijetoga donijeta je jednoglasna
Odluka:
•

da se uputi Zahtjev II Policijskoj postaji, na pažnju načelnika da se pojača policijska
ophodnja na cijelom području MO Podmurvice, te da se dogovori sastanak sa
predstavnicima PU u Mjesnom odboru koji bi se održao u rujnu, na kojem bi se
izmeñu ostalog dogovorili o postavljanju sandučića povjerenja.

AD 4 - 5
S obzirom da u ulici Hahlić kod Pravnog fakulteta ulica ima nagib od 18%, dakle vrlo je strma i
duga, grañani su se u nekoliko navrata obratili zahtjev da se postavi rukohvat uz pločnik ulice od
kružnog toka prema kućnom broju 21 sa zapadne strane. Nakon kraće rasprave donijeta je
slijedeća jednoglasna
Odluka:
•

da se uputi zahtjev OGU za komunalni sustav i Rijeka prometu, za postavu rukohvata
u Ulici Hahlić od kružnog toka (Pravnog fakulteta) do kućnog broja 21, sa zapadne
strane.

AD 4 - 6
Na području MO Podmurvica godinama se nisu zamijenile oštećene i korozne baje iz kojih se
izlijevaju tekućine koje za vrijeme ljetnih vrućina stvaraju vrlo neugodan smrad u okolini
postavljenih baja te je Vijeće donijelo jednoglasnu
Odluku:
•

da se uputi Zahtjev Čistoći da u što kraćem roku zamijene sve korozne i oštećene
baje na cijelom području Mjesnog odbora.

AD 5 - RAZNO
Predsjednik Vijeća obavijestio je sve prisutne da je nastavljajući projekt gradnje stanova po modelu
poticane stanogradnje Agencija za poticanu stanogradnju Grada Rijeke, a u sklopu druge faze
projekta Rujevica završena izgradnja 80 stanova. Primopredaja ključeva obavit će se u četvrtak,
22. srpnja, te će Predsjednik VMO i tajnica prisustvovati svečanoj podjeli ključeva.

Sjednica je završila u 20 i 30 sati.
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice.
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:

Predsjednik VMO Podmurvice:

ðulijana Desanti

Aleksandar Merle
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