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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  DRENOVA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/12-10/4 
URBROJ:  2170/01-09-10-12-2 
Rijeka,  7. svibnja 2012. 

                       
ZAPISNIK 

S 27. SJEDNICE VMO DRENOVA 
 

27. sjednica VMO Drenova održana je  7. svibnja 2012. (ponedjeljak) u 19.00  sati u prostorijama 
MO Drenova, Cvetkov trg 1. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Damir Medved, predsjednik VMO 
- Željko Leko, zamjenik predsjednika VMO 
- Josip Nañ, član VMO 
- Walter Volk, član VMO 
- Damir Popov, član VMO 
- Robert Štefan, član VMO 
- Dolores Linić, tajnica MO 

 
Sjednici nisu bili nazočni: 
- Nikolina Zvonarek, članica VMO 
 
Usvajanje zapisnika sa 26. sjednice  VMO Drenova: 

• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 

 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO Predložen je sljedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Usvajanje prijedloga ureñenja i održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2013. 
godinu (prioriteti) 

2. Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2011. godinu – izvješće o učinjenom 
3. Prijedlog površine namijenjene psima 
4. Riječki program lokalnog partnerstva – pripreme za sadnju drenjula 
5. Osvrt na uključivanje u kampanju "Zelena čistka" 21. travnja 2012.  
6. Radovi KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. na Podbregu  
7. Premještanje kontejnera za krupni otpad  
8. Poziv na akciju "Birajmo najljepšu okućnicu, balkon i prozor" 
9. Sportski susreti povodom Dana Svetog Vida  
10. Pripreme za Dane Drenove  
11. Razno: informacije i zamolbe grañana  

 
Dnevni red  prihvaćen je jednoglasno, bez primjedbi. 
 

AD 1 
Predsjednik VMO Damir Medved  dao je vijećnicima na raspravu pristigle prijedloge grañana za 
usvajanje prijedloga ureñenja i održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2013. godinu 
(prioriteti).  
Zaključak:  

• Vijeće je usvojilo prijedloge prioriteta za 2013. godinu kako slijedi: 
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1.Nastavak realizacije ureñenja parkirališta u Ulici Braće Hlača jugozapadno od 
kućnih brojeva 2, 4, 6 i 8 nakon izrade projekta u 2011. godini 

 
2. Nastavak realizacije ureñenja parkirališta uz igralište Osnovne škole "Fran 
Franković"nakon  izrade glavnog i izvedbenog projekta u 2011. godini 

 3. Ureñenje platoa ispred Ogranka Gradske knjižnice nasuprot Ulice Brca 8 b i c, te 
sanacija "amfiteatra" 

 
4. Ureñenje kolnika na Drenovskom putu kod kućnih brojeva 73A, 67A i 67 A/p 

 

5. Ureñenje kolinika u Ulici Proslopski put u nastavku kućnih brojeva 5 i 6  

 
6. Ureñenje kolnika na spoju Ulice Lubanjski uspon i Ulice Grohovski put k.č. 1238/5 

 
7. Ureñenje kolnika u Ulici Kablarska cesta kod kućnog broja 35 

 8.  Ureñenje prilaznih betonskih staza i rubnjaka u Ulici Stanka Frankovića kod 
kućnih brojeva 25, 27, 29 i 31 

 9. Sanacija odvodnje oborinskih voda u Ulici Stanka Frankovića kod kućnih brojeva 
25, 27, 29 i 31 

 10. Ureñenje zelenih površina u Ulici Stanka Frankovića kod kućnih brojeva 25, 27, 
29 i 31 

 11.Ureñenje zelene površine na spoju Cvjetne ulice kod kućnog broja 13 i Ulice 
Stanka Frankovića 

 
12.Hortikulturno ureñenje površine u Severinskoj ulici kod kućnog broja 4 

 13. Održavanje ograda na području Mjesnog odbora Drenova 
 14. Nastavak ureñenja nogostupa duž Ulice Svetog Jurja  
 

15.Nastavak ureñenja nogostupa duž  Drenovskog puta 

 
16.Ureñenje nogostupa u Ulici Bok iz pravca Drenovskog puta prema kućnom broju 
2A i prostora za kontejnere za otpad, rubnike 

 
17.Ureñenje parkirališta za  2 osobe s invaliditetom nasuprot k.br. 2A u Ulici Bok  

 
18.Ureñenje dijela javne površine k.č. 1650  kod izlaza iz Ulice orešje na Drenovski 
put(hortikulturno s formiranjem niše za kontejner  ili stavljanje u prometnu funkciju)  

 19.Ureñenje dijela javne površine k.č. 1651/1 (sadnja drenjula, te manje parkiralište 
na južnom dijelu) 

 
20.Proširenje javne rasvjete u Ulici Mugarićka kod kućnog broja 9 

 21.Proširenje javne rasvjete na stubištu u Ulici Cvetkov trg jugoistočno od kućnog 
broja 2 

 
22.Proširenje javne rasvjete na 2 stupa u Ulici Šamburinski put 14/B 

 
23.Proširenje javne rasvjete u Ulici Proslopski put kod k.br. 6 

 
24..Proširenje javne rasvjete u Ulici Drenovski put 75 

 
Vijeće je zatražilo od nadležnih službi informaciju o imovinsko-pravnoj situaciji na području 
planiranog parkirališta u Cvjetnoj ulici kao i parkirališta u Ulici braće Hlača, po Planu 
prioriteta za 2012. godinu, kao i informaciju o imovinsko-pravnoj situaciji u Ulici Svetog 
Jurja od kućnih brojeva 38 do 46. 
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AD 2 
 
Temeljem Zakona o fiskalnoj odgovornosti predsjednik Vijeća Damir Medved potpisnik je Izjave 
o fiskalnoj odgovornosti. Iz Odjela za gradsku samoupravu i upravu Vijeću je dostavljen uvid u 
učinjeno po Planu otklanjanja slabosti i nepravilnosti.  
Zaključak: 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje.  
 
 
AD 3 
 
Odjel gradske uprave za komunalni sustav zatražio je od mjesnih odbora Grada Rijeke 
prijedlog potencijalnih lokacija odnosno posebnih površina namijenjenih dovoñenju i igri pasa, 
te druženju njihovih vlasnika  
 . 
Zaključak: 

• Vijeće je donijelo zaključak da na području MO Drenova nema potrebe definirati 
posebnu površinu namijenjenu dovoñenju pasa s obzirom da se u MO Drenova  
nalazi veliki dio zelenih, javnih površina i šuma koje grañani mogu koristiti  za 
šetnju svojih ljubimaca.  

 

 

AD 4 
 
U okviru Riječkog programa lokalnog partnerstva za 2012. godinu te projektu Vijeća Mjesnog 
odbora Drenova i Udruge za očuvanje i promicanje drenjule "Dren"  prihvaćene su konačne 
ponude za nabavku stabala drena, kao i za dopremu sadnica, te iskope. Realizacija programa 
je planirana za jesen.  
 
Zaključak:  

• Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
 
AD 5  
U sklopu kampanje  "Zelena čistka" koja se održavala u cijeloj Hrvatskoj,  Vijeće MO Drenova 
uključilo se u akciju koja se održala 21. travnja ove godine. Uz članove Udruge "Dren" , te 
volontere s područja Drenove, te pripadnike DVD Drenova,očistio se zapušteni dio zelenog 
pojasa u Ulici Brca kod kućnog broja 8c i 8b, prema dječjem igralištu. Na navednom prostoru 
planira se zasaditi drenjule po programu Riječkog lokalnog partnerstva, te urediti "amfiteatar" 
za potrebe kulturnih zbivanja u suradnji s Gradskom knjižnicom Rijeka.  
Zaključak:  

• Vijeće je navedeno primilo na znanje.   
 
 
AD 6 
Iz KD Vodovod i kanalizacija pristigla je obavijest o početku radova na izgradnji oko 880 
metara glavnog opskrbnog i glavnog transportnog vodovodnog cjevovoda u naselju Podbreg, 
na području Gornje Drenvove. Ugovoreni rok za izvoñenje radova je 210 dana. 
 
Zaključak:  

• Vijeće je navedeno primilo na znanje.  
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AD 7 
 
Iz Odjela gradske uprave za urbanizam pristigla je obavijest o postojećoj lokaciji kontejnera za 
krupni otpad na kućnom broju 50 u Ulici Ivana Žorža. Lokacija je pogodna, samo se mora 
izvesti podest s branicima kako kontejneri ne bi odsklizavali s lokacije.  
U Ulici Orlanda Kučića postojeća lokacija više nije zadovoljavala iz razloga što je od strane 
vlasnika zida ispred kojeg je stajao kontejner otvaran kolni pristup na parcelu, a stanari ulice 
nisu se složili da lokacija bude u ulici (jer bi se morala nalaziti ispred nečije parcele). Zbog 
toga je lokacijski premještena s ureñenim podestom na početak ulice ( u Ulici Ivana Žorža).  
Zaključak:  

• Vijeće je navedeno primilo na znanje.  
 
 
Odjel gradske uprave za urbanizam u suradnji s djelatnicima KD "Čistoća", tehničkom službom 
razmotrilo je zahtjev za premještanjem kontejnera za sakupljanje komunalnog otpada koji se 
nalazi na raskrižju Žminjske ulice s Ulicom Braće Hlača, a sve zbog nepreglednosti izlaska iz 
Žminjske ulice. Predlaže se nova lokacija, posljednje parkirno mjesto u slijepoj ulici Kućina 
nasuprot postojeće lokacije.  
 
Zaključak:  

• Vijeće ne prihvaća navedeni prijedlog jer stanari moraju prelaziti prometnicu. 
Ponovno se treba pokušati naći odgovarajuće rješenje, Vijeće će uputiti dopis 
nadležnim službama.  

 
 
AD 8 
Temeljem akcije "Birajmo najljepšu okućnicu, balkon i prozor" u 2012. godini Vijeću se javilo 
17 grañana. Nagrade i objava najljepših okućnica i balkona održat će se na završnoj 
svečanosti Dana Drenove, 14. srpnja 2012. godine.  
 
Zaključak:  

• Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
 
AD 9 
Sportskim susretima povodom dana Svetog Vida pridružit će se i predstavnici iz MO Drenova, 
boćari i kartaši. Susreti se održavaju 2. lipnja 2012. godine. 
 
Zaključak:  

• Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
 

AD 10 
 
U sklopu priprema za Dane Drenove i planiranom programu, predložen je zajednički sastanak 
sa sudionicima programa i sportašima u ponedjeljak, 14. svibnja 2012. godine kako bi se 
podrobnije dogovorili detalji oko obilježavanja Dana Drenove.   
Predsjednik je predložio Vijeću objavu Poziva za zaprimanje prijedloga kojim se dodjeljuju 
priznanja za doprinos u razvoju MO Drenova na svečanoj sjednici. 
 
 
Zaključak:  

• Vijeće je prihvatilo navedeni prijedlog.  
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AD 11 
 
Vijeću su pristigli dopisi i obavijesti: 
 
- Dopis Energa o razlici sredstava po postavljanju javne rasvjete u Ulici Drenovski put kod 

kućnih brojeva 40-44, predlaže se razliku utrošiti na proširenje javne rasvjete na stubištu u 
Ulici Cvetkov trg jugoistočno od kućnog broja 2 
 

Zaključak: 
• Vijeće je prihvatilo navedeni prijedlog.  

 
- Dopis gospodina Eugena Bana prometnoj problematici na Drenovskom putu kod kućnog 

broja 162 i zahtjev za postavljanje prometnog ogledala. 
- Dopis gospodina Bogdana Siminiatia o komunalnoj i prometnoj problematici na 

Drenovskom putu kod kućnog broja 19. 
 

Zaključak: 
• Vijeće je zaključilo zahtjeve uputiti nadležnim službama.  Dio nogostupa riješit će 

se kroz Plan prioriteta za 2012. godinu.  
 
- Vijeću su pristigle pritužbe grañana na stablo čempresa na starom drenovskom groblju čije 

korijenje je iznad površine zemlje i postoji mogućnost urušavanja. 
 
 Zaključak: 

• Vijeće je uputilo dopis KD Kozala 
 

Vijeću su pristigli sljedeći dopisi: 
- Dopis OGU za komunalni sustav o postavljanju zaštitne ograde i parkovne košarice na 

dječjem igralištu u Fužinskoj ulici temeljem zahtjeva Vijeća. 
- Obavijest KD Vodovod i kanalizacija o nastavku radova u Goranskoj ulici 
- Dopis  OGu za gradsku samoupravu i upravu o odobravanju unosa opreme i sjedištu 

Udruge "Bez granica" na Cvetkovom trgu.  
 
 
 
 
Zaključak:  

• Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
 
 

 
Ovaj se zapisnik sastoji od pet (5) stranica.  
 
Sjednica je završila u 21.30 sati. 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:                        Predsjednik VMO Drenova 

                Dolores Linić                                                              mr.sc.  Damir Medved  

   

 

  

  
 


