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ZAPISNIK
SA 21. SJEDNICE VMO PODMURVICE

21. sjednica VMO Podmurvice održana je 26.04.2012. (četvrtak) 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
- Nives Levar, član VMO
- Ivo Zubović, član VMO
- Đulijana Desanti, tajnica MO
Ostali nazočni:
Sjednici nisu bili nazočni:
Usvajanje zapisnika sa 20. sjednice VMO Podmurvice održane 29.03.2012.
 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.
6.

Prijedlog komunalnih prioriteta za 2013. godinu
Eko akcija – Dječji vrtić "Zvonimir Cviić"
Akcija „Birajmo najljepšu okućnicu, balkon i prozor 2012.“
Sportski susreti mjesnih odbora povodom Dana sv. Vida
Komunalna problematika
Razno.

AD 1
Nakon rasprave jednoglasno je donijeta odluka prijedloga prioriteta za 2013. godine kako slijede:
1.
2.
3.
4.

Uređenje dječjeg parka u Čandekovoj ulici kod crkve Sv. Josipa
Uređenje prilaza i okoliša dječjeg parka u ul. E. Randića južno od kbr. 11
Uređenje mediteranskog parka u Ličkoj ulici (kbr. 8)
Uređenje parka za pse na Plasama - uređenje ulaza u park, postavljanje žičane ograde na 1
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m visine, infrastruktura za zbrinjavanje pasjeg izmeta, postavljanje klupa i koša za otpatke
5. Tehnička priprema za uređenje parka na lokaciji Bribirska južno od kbr. 7 i 9
6. Idejni projekt sa lokacijskom dozvolom - Uređenje i sanacija ceste i površine na lokaciji Hahlić
kbr. 8 i 10
7. Asfaltiranje ceste od R. Tomšić (kod br. 27) prema Bakarskoj 8, uređenje stepenica kod br.10
te uređenje površine u parkirni prostor
8. Sanacija pristupne ceste do zgrade na lokaciji Rujevica 4
9. Uređenje parkirnog prostora R. Tomšić kbr. 27/4
10. Postaviti rukohvat na stubama Hahlić između kbr. 17 i 19, te metalnu ogradu umjesto vaza za
cvijeće
11. Uređenje stuba A. M. Viškovića i postavljanje rukohvata
12. Uređenje podesta za baje, postavljanjem rubnjaka ili izrade pasica od metalnih cijevi na
slijedećim lokacijama:
- Dubrovačka kod kbr. 1, 2 i 6
- Cavtatska na ulici kod kbr. 9
- Vukovarska kod br. 65 i kod br. 114
- E. Randića kod br. 6, 8, 22
- Čepićka br. 4
- Karlovačka ulica
- Bakarska ulica kod br. 1 i 14
- Rudolfa Tomšića kod br. 27, 62/20 i 27/10
- Plase između br. 8b i 14
- Hahlić kod br. 10, te 17 i 19
- Frane Mladenića kbr. 1, jug 6a i 6b, te broja 12 i 15
- prema potrebi
13. Popločavnje prostora tlakavcem na lokaciji F. Mladenića kbr. 6a i 6b (sjeverna strana)
14. izrada, dobava i postava autobusne čekaonice na stajalištu u Vukovarskoj ulici kod kbr. 93
prema gradu
15. Izrada, dobava i postava autobusne čekaonice na stajalištu u Vukovarskoj ulici istočno od kbr.
120 smjer prigrad
16. Izrada i postava spomen ploče sudionicima Domovinskog rata u Vukovarskoj ulici na zelenoj
površini kod raskršća (kbr. 114)
17. Oplemeniti zelenu površinu Čandekove br. 8 južna strana
18. Sanacija stuba J. Pančić
19. Podignuti zidić ili postaviti ivičnjak visine 30 cm na sjevernoj strani zgrade Dubrovačka 1 na
zelenoj površini
20. Uređenje potpornog zida, stepenica i dvorišta na lokaciji Bribirska 14
21. Sanacija potpornih zidova na lokaciji Čandekova 8 (na stepenicama kod ulaza u zgradu)
22. Sanacija potpornih zidova na lokaciji Bihaćka 3
23. Postavljanje rasvjetnih tijela na lokaciji Bribirska 8 i 10 sa sjeverne strane
24. Postavljanje dva rasvjetna tijela - reflektora na parkiralištu Čandekove sj. od br. 8 uperena
prema dj. parku i prema igralištu Uč. doma Podmurvice
25. Postavljanje rasvjetnog tijela na postojećem betonskom stupu na lokaciji Plase 12
AD 2
Ekološka akcija planirana za uređenje okoliša Dječjeg vrtića Zvonimir Cviić u Bribirskoj ulici održat
će se u subotu, 05. svibnja s početkom u 8 sati, a u suradnji sa djelatnicima dječjeg vrtića. Tajnica
će pripremiti plakate, a vijećnici će ih postaviti na oglasnim pločama, te će dogovoriti sve ostale
detalje potrebne za organizaciju akcije sa OGU za komunalni sustav.
Iz Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem stigla je
obavijest da zbog proračunskih rezova Odjel nije u mogućnosti sufinancirati sve predložene i
planirane ekološke akcije u 2012. godini (troškove rukavica i topli obrok), već samo po jednu
planiranu akciju po mjesnom odboru.
Kako je Vijeće MO već sve dogovorio vezano za održavanja 2. eko akcije (Dječji vrtić Zvonimir
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Cviić) u 2012. godini ona će se održati, a troškove će se namiriti iz reprezentacije Vijeća MO.
AD 3
U okviru svojih programa rada za 2012. godinu Vijeća mjesnih odbora Grada Rijeke organiziraju
akciju „Birajmo najljepšu okućnicu, balkon i prozor“. Zainteresirani se građani mogu prijaviti za
sudjelovanje u Mjesni odbor od 16. travnja do 04. svibnja 2012. godine. Tajnica MO pripremila je
plakate i letke koji su podijeljeni građanima. Izbor najljepših okućnica i podjela nagrada odradit će se
sredinom lipnja.
Predloženo je da g. Stjepan Keleković – dobitnici prve nagrade za Naj okućnicu Podmurvice 2011.
godine bude jedan od člana Komisije za odabir najljepše okućnice, balkona i prozora za 2012.
godinu.
AD 4
Na sportskim susretima mjesnih odbora povodom Dana sv. Vida koje organizira Direkcija za mjesnu
samoupravu MO Podmurvice imat će svoje predstavnike u boćanju i kartanju, te predstavnike u
malom nogometu. Milivoj Gojković bit će koordinator, a tajnica MO dostavit će popis sudionika
Direkciji za mjesnu samoupravu.
AD 5 – KOMUNALNA PROBLEMATIKA
AD 5 – 1
Građani se žale, te skreću pažnju da se na Vodozaštitnom području u Ulici Vrh Seline skupljaju
nepoznate osobe, te divljaju i onečišćuju površinu, te obavljaju protuzakonite radnje. Osim toga,
učestala su oštećenja vozila, prometnih znakova, klupa, baja za kućni otpad, išaranih fasada, te
remećenja javnog reda i mira na području Ulica Andre Benussi i Maria Špilera. Zahtijevaju da se
pojača policijsku ophodnju u noćnim satima na cijelom području Podmurvica kako bi se zaštitili
građani, te privatna i društvena imovina.
AD 6 – RAZNO
AD 6 – 1
Iz Odjela gradske uprave za komunalni sustav, Direkcije zajedničke komunalne djelatnosti upućen je
zahtjev da se mjesni odbori očituju oko površina namijenjenih psima. Tijekom proteklih godina u više
navrata pokrenuta je inicijativa iz mjesnih odbora ili pojedinaca da se urede i opreme posebne
površine za dovođenje i igru pasa, te druženje njihovih vlasnika. Po takvim je inicijativa Odjel
postupio, ali je krajnji rezultat da za ovu namjenu nije osigurana ni jedna površina. Tome je isključivi
razlog što je zbog konfiguracije terena i ekstremno zbijene urbane strukture vrlo teško pronaći
odgovarajuću površinu koja se već ne koristi u neku svrhu. Predlažu da se razmotri ovo pitanje, te
predlože potencijalne lokacije.
Nakon kraće rasprave članova Vijeća, donijeta je jednoglasna odluka da se predloži postojeći park u
Dubrovačkoj ulici između kbr. 1 i 2 kojeg vlasnici pasa svakodnevno posjećuju, ali da se traži
postavljanje boxsova sa vrećicama i koša za otpad, te da se prilagodi njihovim potrebama. Osim
toga, Vijeće je već pokrenulo inicijativu uređenja parka za pse na lokaciji – Plase, koja je u toku.
AD 6 – 2
Tajnica MO obavijestila je vijećnike da je Osnovna waldorfska škola iz Rijeke dostavila poziv na
svečano otvorenje izložbe dječjih likovnih radova waldordskih škola Hrvatske i Slovenije pod nazivom
Boje radosti koje će se održati 2. svibnja 2012. u 19 i 30 sati u Galeriji Filodramatice na Korzu.
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Sjednica je završila u 19 i 30 sati..

Ovaj se zapisnik sastoji od 4 (četiri) stranice.

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:

Đulijana Desanti

Predsjednik VMO Podmurvice:

Aleksandar Merle
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