PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

GRAD RIJEKA
MJESNI ODBOR “BULEVARD”
VIJEĆE MJESNOG ODBORA
KLASA: 026-02/09-25/3
URBROJ: 2170-01-09-10-2009-1
Rijeka, 26.03.2009.god.

ZAPISNIK
sa sjednice Vijeća Mjesnog odbora “Bulevard, broj 26 od 26.03.2009.god. održane u
prostorijama MO”Bulevard”, na adresi: Šet.I.G.Kovačića 12.
Nazočni članovi Vijeća Mjesnog odbora: predsjednik Žarko Šegota, podpredsjednik
Marijan Rošić i članovi Milan Lukša, dr.Ivan Benčić i Vojislav ðurić.
Nazočne druge osobe: Marjan Srdoč tajnik Vijeća Mjesnog odbora.
Sjednicu je u 17:30 otvorio predsjednik Vijeća Žarko Šegota i nakon uvodne riječi
predložio je slijedeći dnevni red koji je jednoglasno prihvaćen
Rad prema utvrñenom dnevnom redu:
1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Vijeća Mjesnog odbora.
2. Podrška inicijativi ureñenja prostora oko Dječjeg vrtića Bulevard u okviru Riječkog
programa lokalnog partnerstva – naknadna potvrda
3. Komunalna problematika na području MO
4. Zahtjevi grañana.
5. Razno.
Rad prema utvrñenom dnevnom redu:
Točka 1.
Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice Vijeća Mjesnog odbora
Predsjednik Vijeća Žarko Šegota pozvao je tajnika VMO Marjan Srdoča da pročita
zapisnik s prethodne sjednice Vijeća Mjesnog odbora. Nakon što je zapisnik pročitan
jednoglasno je usvojen.
Točka 2.
Podrška inicijativi ureñenja prostora oko Dječjeg vrtića Bulevard
u okviru Riječkog programa lokalnog partnerstva – naknadna potvrda
Nakon što je Predsjednik Vijeća Žarko Šegota potsjetio članove Vijeća s inicijativom
grupe grañana s područja Mjesnog odbora Bulevard - koju predstavlja gña. Andrea BralićMikić, Šet.J.Rakovca 23a - za ureñenjem prostora oko zgrade Dječjeg vrtića Bulevard u
okviru Riječkog programa lokalnog partnerstva odnosno zatražene podrške istoj inicijativi,
Vijeće je naknadno potvrdilo svoj zaključak kojim se u cijelosti podržava predmetna inicijativa
na ureñenju navedenog prostora koju prije navedena grupa grañana u suradnji s Dječjim
vrtićem Bulevard namjerava realizirati u okviru Riječkog programa lokalnog partnerstva.
Točka 3.

Aktualna komunalna problematika na području MO
Predjednik Vijeća Žarko Šegota predložio je da se u narednom razdoblju Vijeće
izmeñu ostalog naročito angažira oko slijedećih komunalnih zahvata:
postaviti obostrani rukohvat na stubištu koje vodi od kraja Ulice Bulevard osloboñenja
do nogostupa na Trgu braće Mažuranića, a prema Kranjčevićevom klancu,
postaviti rukohvat na stubištu koje vodi od Trga braće Mažuranića prema Ulici
Kranjčevićev klanac,
oličiti rukohvat u Ul. Vrazov prijelaz prema ulazu u samostan,
oličiti rukohvat i ogradu u Ul. Vrazov prijelaz od početka ulice do GUndulićeve ulice,
oličiti obostrani rukohvat u Ulici Vrazov prijelaz od k.br. 4 prema Kranjčevićevom
klancu,
postaviti rukohvat na stubištu Gimnazijske stube od željezničke pruge do spoja
Gajevom ulicom,
postaviti obostani rukohvat na stubištu izmeñu kolnika i nogostupa u Gajevoj ulici na
poziciji Gimnazijskih stuba,
postaviti obostani rukohvat na stubištu izmeñu kolnika i nogostupa u Gajevoj ulici
nasuprit zgradi k.br. 8,
uputiti požurnicu u svezi dopisa Vijeća za zahtjevom za postavom dodatnih metalnih
stupića na početku Ulice Vrazov prijelaz,
postaviti rukohvat u Ul. Šet.I.G.Kovačića: pored k.br. 24-16; 10-14; 14-16,
primjerenije urediti bočne betonske zidove na početku Ulice Vrazov prijelaz,
trajno riješiti divlji deponij na uzvišenom platou Trga braće Mažuranića,
osigurati zid stjene uzduž nogostupa u Ulici Bulevard osloboñenja pored k.br.15. od
urušavanja.
Točka 4.
Zahtjevi grañana
Predsjednik Vijeća Žarko Šegota predložio je da se pristigli zahtjevi grañana vezani
za komunalno ureñenje područja MO razmotre na slijedećoj sjednici Vijeća odnosno prilikom
razmatranja komunalnih prioriteta za 2010. godinu. Prijedlog je jednoglasno usvojen.
Točka 5.
Razno
Pod točkom razno nije bilo prijedloga, zahtijeva, primjedbi i sl.

Sjednica je završila s radom u 20:30 sati.
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