PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA
MJESNI ODBOR PODMURVICE
VIJEĆE MJESNOG ODBORA
KLASA:
URBROJ:
Rijeka,

026-02/08-20/11
2170-01-09-01-2008-1
26.11.2008.

ZAPISNIK
S 26. (64.) SJEDNICE VMO PODMURVICE
26. (64.) sjednica VMO Podmurvice održana je 26.11.2008. (srijeda) s početkom u 18 sati u
prostorijama MO Podmurvice, Dubrovačka 2.
Sjednici su bili nazočni:
- Ivan Vrkić, predsjednik VMO,
- Danijel Ljubičić, zamjenik predsjednika VMO,
- Ivan Sviderek, član VMO,
- Josip Nekić, član VMO i
- Verica Mladenić Lipošćak, tajnica MO.
Sjednici nije bio nazočan:
- Verdan Grubelić, član VMO.
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio sljedeći
DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.

Usvajanje zapisnika s 25. (63.) sjednice VMO Podmurvice
Informacije o dinamici izgradnje parkirališta u Čandekovoj 8
Podjela darova djeci povodom sv. Nikole
Razno

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.

AD 1
Predsjednik Vijeća MO g. Ivan Vrkić istaknuo je kako nije kontaktirao s drugim mjesnim odborima
vezano za izlet u Češku ili Slovačku jer nije smatrao primjerenim s obzirom na sveprisutnu
ekonomsku krizu pa će to ostaviti za ožujak ili travanj naredne godine.
Što se tiče Prioriteta za 2008. godinu, predsjednik je naveo kako je asfaltiran okoliš zgrade k.br. 2 i
4 u Ulici Emilija Randića, postavljena rasvjeta kod crkve sv. Josipa, u tijeku je izgradnja potpornog
zida u Bihaćkoj 3 dok se postavljanje rasvjete na stubama izmeñu Dubrovačke 4 i Ulice Antuna
Barca te popravak neispravno izvršenih radova očekuje ovaj tjedan.
Nadalje, predsjednik je istaknuo da je usprkos svim dopisima koje je Vijeće slalo sve do župana
Primorsko-goranske županije te sastancima vezano za pomicanje autobusne postaje u
Vukovarskoj 86 i prometnim propisima koji ne dozvoljavaju smještaj autobusnih postaja na kolniku
jedna nasuprot druge, sve je ostalo samo na obećanjima, a nije se ništa učinilo.
Predsjednik Vijeća MO, g. Ivan Vrkić raspitao se u Odjelu gradske uprave za razvoj, urbanizam,
ekologiju i gospodarenje zemljištem za urbanističke planove gradnje cesta koje se vezuju na
novoizgrañeni rotor u Ulici Hahlić. Prema Generalnom urbanističkom planu planirano je da jedan
odvojak rotora ide prema Ulici Vlatke Babić, oko Tehničkog fakulteta i dalje prema gradu preko
Ulice braće Branchetta. Meñutim, Provedbeni urbanistički plan koji je donesen 1989. godine je
stavljen van snage, a novi još uvijek nije donesen te stoga predsjednik nije mogao dobiti nikakve
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detaljnije informacije.
S obzirom da članovi VMO nisu imali primjedbi na Zapisnik prethodne sjednice VMO, Vijeće MO
jednoglasno je usvojilo Zapisnik s 25. (63.) sjednice Vijeća MO od 22.10.2008. godine.
AD 2
Predsjednik Vijeća MO g. Ivan Vrkić izvijestio je vijećnike da je izvršena zamjena zemljišta izmeñu
crkve i Grada u Čandekovoj ulici iza k.br. 8. Na navedenoj lokaciji od cca 1900 m² počeli su radovi
te Grad nudi polovična rješenja. U ovoj godini planira se napraviti privremeno parkiralište bez
asfaltnog zastora, odvodnje ni rasvjete te da bi se sljedeće godine asfaltiralo, ali nitko nije želio dati
pravu informaciju. Na taj način bi se dobilo 87 parkirnih mjesta što ne zadovoljava potrebama.
Vijeće stoji pri tome da se napravi parkiralište na kat koje je predviñeno prema PUP-u iz 1989.
godine čime bi se dobilo 140 parkirnih mjesta, a takvo je i mišljenje grañana koji su iznijeli svoje
stavove na Zboru grañana održanom 23. siječnja 2008. godine. Nakon kraće rasprave VMO
jednoglasno je donijelo sljedeći
Zaključak
• Vijeće MO Podmurvice stoji pri odluci da se u Čandekovoj 8 izgradi parkiralište na
kat kapaciteta 140 parkirnih mjesta kako je planirano prema PUP-u iz 1989. godine i
kako traže grañani.
AD 3
Predsjednik Vijeća MO g. Ivan Vrkić razgovarao je s direktoricom Učeničkog doma Podmurvice
koja je ustupila korištenje dvorane za proslavu Dana sv. Nikole 5. prosinca u 18.30 sati. Tajnica je
izvijestila da je za sada prijavljeno 53 djece te da će se sutra dogovoriti nabavka igračaka za
poklon pakete. Predsjednik i tajnica zamolili su vijećnike da pomognu prilikom organizacije
navedene aktivnosti posebno na sam dan proslave.
AD 4
AD 4.1. Paketi za potrebite obitelji i predblagdanski domjenak
Nakon kraće rasprave i dogovora vezano za podjelu prehrambenih pakta potrebitim obiteljima i
predblagdanski domjenak za članove VMO i istaknute aktiviste u mjesnom odboru jednoglasno je
donesen sljedeći
Zaključak
• Vijeće MO Podmurvice trima potrebitim obiteljima – Osmani, Mašić i Jokić pripremiti
će prehrambene pakete u iznosu od 250,00 kn.
• Vijeće MO Podmurvice prirediti će predblagdanski domjenak za članove vijeća i
istaknute aktiviste mjesnog odbora u konobi Girica.

Sjednica je završila u 19 sati.
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice.
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:

Predsjednik VMO Podmurvice:

Verica Mladenić Lipošćak

Ivan Vrkić, ing.grañ.
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