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ZAPISNIK
25. SJEDNICE VMO LUKA

25 sjednica VMO Luka održana je 26.04.2012. (četvrtak) s početkom u 19.00 sati u prostorijama
MO Luka, Verdieva 11.
Sjednici su bili nazočni:
• Saša Pavlović, predsjednik VMO
• Zlatko Leporić, zamjenik predsjednika VMO
• Mirjana Karabaić, član VMO
• Žarko Mataja Mafrici, član VMO
• Željko Selci, član VMO
• Davorka Milanović, referent za mjesnu samoupravu, tajnica MO
Ostali nazočni:
• Ovlaštena osoba zgrade Demetrova 16, g. Tihomir Mokrović
Sjednici nisu bili nazočni:
Usvajanje Zapisnika sa 24. sjednice Vijeća Mjesnog odbora Luka od 29.03.2012. godine:
•

Zapisnik je jednoglasno usvojen.

Predsjednik VMO Luka, gdin. Saša Pavlović pozdravio je prisutne i predložio slijedeći
DNEVNI RED
1. Pripreme za Dane MO
2. Tekuća komunalna problematika
3. Razno
• Prijedlozi malih komunalnih prioriteta za 2013. godinu (rok 10.05.2012.)
• Površine namijenjene psima
• Ostalo
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.
AD 1
Nosioci priprema za Dane MO Luka izvijestili su o pripremama koje su u tijeku:
1. Likovni susreti u Jedrarskoj – gña. Mirjana Karabaić je upoznala prisutne da će MO Luka
biti nositelj dječjeg dijela likovnog natjecanja, a LD Kvarner će organizirati odrasle slikare.
Razdijeljen je i Pravilnik za 2012, posebno za djecu i posebno za odrasle slikare. U
pripremi je dopis koje će se uputiti školama i ostalim sudionicima likovnih susreta, kako bi ih
se upoznalo s ovogodišnjom organizacijom u sklopu Kvarnerskog festivala mora.
2. Malonogometni turnir 2. KUP DELTE – nositelj je g. Zlatko Leporić, Pravilnik i Propozicije
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su završeni i očekuju se prijave ekipa koje počinju 07.05. i traju do 25.05.
3. Natjecanje u ribolovu, 3. KUP MO Luka u udičarenju – nositelj je g. Žarko Mataja Mafrici – u
narednim danima će započeti s pripremama
Zaključak:
Vijećnici su primili na znanje tijek priprema Dana MO Luka.
AD 2
Predsjednik VMO, g. Saša Pavlović je informirao prisutne o obavljenim razgovorima s
novinarima Novog lista ( Marinko Glavan i Ljiljana Hlača) vezanim za prometnu i komunalnu
problematiku ovog mjesnog odbora, koja se redovnim putem do sada nije uspjela riješiti.
Zaključak:
Vijećnici su podržali razgovor s novinarima.
•

Gost sjednice g. Tihomir Mokrović, predstavnik stanara Demetrove 16, izložio je probleme
svojih sustanara: nakon nove regulacije prometa u kvartu, nasuprot zgrade Demetrova 16
ureñeno je privatno parkiralište, radi čega su baje za dnevni otpad premještene tik uz ulaz u
njihovu zgradu, pod prozore stanarima. Često se po završetku rada tržnice u bajama nañu
ostaci ribe i ostalog animalnog otpada što uzrokuje širenje vrlo neugodnog mirisa koji smeta
stanarima. Osim toga, usprkos znaka zabrane zaustavljanja i parkiranja na ulazu u ulicu i
horizontalne signalizacije duž nje, ona je „prekrcana“ parkiranim vozilima. Ukratko
Demetrova ulica je danju prilagoñena radu tržnice, a noću služi prekupcima i parkiranju
mladeži prije izlaska radi zabave. I prekupci i mladež na povratku kućama u kasnim noćnim
satima rade buku, pa stanari, osim smrada koji se širi iz baje, nemaju mira danju ni noću.
Vijećnici razumiju probleme stanara, te je nakon rasprave zaključeno je kako slijedi:
Zaključak:
Predstavnik stanara Demetrove 16 će se pismenim putem obratiti Vijeću MO Luka, koje će
zahtjeve grañana uputiti nadležnim službama zalažući se za njihovo rješavanje.
•

Vijeće je raspravljalo o posljedicama nove prometne regulacije u kvartu. Za promet je
otvorena nova cesta južno od Demetrove i paralelna s njom. Na njoj su ucrtana plava
parkirna mjesta za koja će, prema neslužbenim informacijama, nadležnost imati Rijeka
promet d.d. Još su u tijeku dogovori s Lučkom upravom. Obzirom na gubitak parkirnih mjesta
nakon ureñenja i preregulacije prometa u kvartu, za očekivati je da grañani koji ovdje stanuju
mogu koristiti taj parkirni prostor po povlaštenim cijenama.
Zaključak:
Ovisno o ishodu dogovora Grada i Lučke uprave Vijeće će poduzeti aktivnosti kako bi ovaj
parkirni prostor mogli koristiti grañani koji stanuju na području tržnice, po povlaštenoj
parkirnoj cijeni.
•

Vijećnici su se upoznali sa upućenim dopisima dogovorenim na prethodnoj sjednici:
 Rijeka promet d.d. (e-mailom 16.04.2012):
a) Zahtjev za ponovnu postavu ogledala u Demetrovoj koje je uklonjeno prije
početka radova na preregulaciji prometa
b) Iscrtavanje pješačkog prijelaza u Demetrovoj ulici
c) Urgencija za produženjem iscrtavanja pješačkog prijelaza iz Wenzelove preko
I.Zajca (Cindrićeve)
d) Urgencija za postavu znaka „pješačka zona“ na ulazu u Verdievu ulicu
 Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture – upućen dopis vezan za sanaciju
kolnika ulice Ivana Zajca
 Lučka uprava Rijeka i Turistička zajednica Grada Rijeke – zahvala VMO na brzoj reakciji
i razumijevanju grañana zbog problema buke s Gata Karoline Riječke
 Gordan Bobinac, ovlašteni predstavnik stanara V. Lisinskog 8 – očitovanje VMO vezano
za „ometače“ golubova.
 MO Centar – Sušak – upućen dopis OGU za komunalni sustav, na znanje MO Luka,
vezan za osvjetljavanje igrališta na Delti
Zaključak:
•
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Vijećnici su primili na znanje sadržaje upućenih dopisa.
AD 3
Prijedlozi prioriteta u održavanju objekata i ureñaja komunalne infrastrukture za 2013.
godinu su:
a) Sanacije sjevernog dijela nogostupa ulice Ivana Zajca od kućnog broja 2 (pizzeria
Delta) do kućnog broja 6 i čišćenje grafita s tih zgrada
b) Sanacija dijela nogostupa ulice Matije Gupca kod kućnog broja 5
Zaključak:
Vijeće je usvojilo prijedloge “komunalnih prioriteta” za 2013. godinu.
•

Prisutnima je prezentiran dopis OGU za komunalni sustav, vezan za površine namijenjene
izvoñenju pasa, njihovoj igri i druženju njihovih vlasnika. Od Vijeća mjesnih odbora se traži
da predlože potencijalnu lokaciju za spomenutu namjenu na području svog mjesnog
odbora, te prijedlog proslijede OGU za komunalni sustav.
Nakon rasprave vijećnici su zaključili kako slijedi:
Zaključak:
Na području MO Luka ne postoji prikladna lokacija koja bi se opremila za dovoñenje i igru
pasa. Uputiti će se pismeno očitovanje Vijeća u OGU za komunalni sustav.
•

Sjednica je završila u 20.00 sati.
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice.
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:

Predsjednik VMO Luka

Davorka Milanović

Saša Pavlović
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