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

026-02/17-10/4
2170/01-09-10-17-2
11. svibnja 2017.
ZAPISNIK
SA 28. SJEDNICE VMO DRENOVA

28. sjednica VMO Drenova održana je 11. svibnja 2017. godine u 18.30 sati.
Sjednici su bili nazočni:
- Damir Popov, predsjednik VMO
- Zorka Ćoso, članica VMO
- Nenad Mance, član VMO
- Tomislav Vukušić, član VMO
- Dolores Linić, tajnica MO
Sjednici nisu bili nazočni:
- Robert Štefan, zamjenik predsjednika VMO
- Aleksandar Bulog, član VMO
- Stanko Vunić, član VMO

Usvajanje zapisnika sa 27. sjednice VMO Drenova:
 Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO. Predložen je sljedeći
DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Raspored razlike sredstava po komunalnim prioritetima
Prijedlog komunalnih prioriteta za 2018. godinu
Preimenovanje Ceste „A“
Programska aktivnost kulturna događanja
Dani Svetog Vida
Pripreme za Dane Drenove
Razno- informacije i zamolbe građana

Dnevni red prihvaćen je jednoglasno, bez primjedbi.
AD 1
Vijeće je nakon pristiglih informacija o nastaloj razlici sredstava po komunalnim prioritetima iz TD
Rijeka promet d.d. Rijeka suglasno da se nastala razlika od 23.517,04 kuna iz sredstava prioriteta
iz 2015. godine utroši u izvedbu parapetnog zida na stubištu u Ulici Brca kod kućnih brojeva 14-18.
Vijeće je nadalje suglasno da se preostala razlika sredstava iz 2016. godine u iznosu od 76.460,30
kuna utroši na sanaciju parkirališta i kolnika u Ulici Stanka Frankovića uz sam dječji vrtić, kod
kućnog broja 7a. Preostala razlika sredstava u Odjelu za komunalni sustav po sredstvima prioriteta
iz 2016. godine u iznosu od 10.000,00 kuna utrošit će se za uređenje podloge na dječjem igralištu
na lokaciju Put k igralištu.
Zaključak:
 Vijeće je prihvatilo navedene prijedloge.
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AD 2
Temeljem poziva građanima, ovlaštenim predstavnicima suvlasnika stambeno-poslovnih objekata i
udrugama građana da se u sjedištima mjesnih odbora zaprimaju prijedlozi za uređenje i
održavanje objekata komunalne infrastrukture (male komunalne akcije) za 2018. godinu Vijeću MO
Drenova pristiglo je 48 zahtjeva i prijedloga. Temeljem pristiglih prijedloga građana i prijedloga
vijećnika MO Drenova sastavljena je lista Prijedloga prioriteta za 2018. godinu koja se predaje
nadležnom Komunalnom sustavu.
Zaključak


Na temelju prijedloga izradit će se program i utvrditi prioritete za 2018. godinu koji će
po njihovom usvajanju na Gradskom vijeću činiti sastavni dio Plana raspodjele
sredstava za prioritetno održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

AD 3
Vijeće je ponovno pokrenulo zahtjev za imenovanjem ulice - tzv. Ceste "A" na Drenovi, koja se
na interaktivnim kartama označava i kao "Bezimena", što dovodi do zabune. Vijeće Mjesnog
odbora Drenova predlaže Odboru za mjesnu samoupravu da se nastavak Ulice Braće Hlača koji
nakon raskrižja s Ulicom Ivana Žorža nosi radni naziv Cesta "A", pa sve do spajanja s Ulicom Ive
Lole Ribara, imenuje Ulicom Braće Hlača. Za dio ulice nakon raskrižja koji je imenovan
Goranskom ulicom (gdje ionako nema kućnih brojeva) te novi dio ulice u izgradnji (spoj Ulice Bok
i Drenovskog puta) isto tako se predlaže preimenovanje u Ulicu Braće Hlača kako ne bi bilo
nejasnoća. Objektima uz Cestu "A" dodijeljene su adrese i kućni brojevi pod imenom Ulica
Fužinska i Mrkopaljska, pa ih ne treba mijenjati.
Zaključak:
 Vijeće je prihvatilo navedene prijedloge.
AD 4
Temeljem dopisa Direkcije za mjesnu samoupravu o prijedlogu dodatnih programa kulturnih
događanja za mjesne odbore, Vijeće MO Drenova i Pododbor za kulturu predlažu dva nova
programa za MO Drenova – Dani drena i Foto natječaj u suradnji s Foto klubom Rijeka.
Zaključak:
 Vijeće je prihvatilo navedene prijedloge.
AD 5
Temeljem poziva Odjela za gradsku samoupravu i upravu na sudjelovanje u sportskim susretima
mjesnih odbora povodom obilježavanja Dana Svetog Vida u mjesecu lipnju donijet je zaključak
da će MO Drenova predstavljati ekipa boćarica.
Zaključak:
 Vijeće je suglasno sa predloženim.

AD 6
Program obilježavanja Dana Drenove održat će se u mjesecu srpnju, završna svečanost planira
se u subotu, 15. srpnja. U mjesecu lipnju održat će se zajednički sastanak sa sudionicima Dana
Drenove, sastanak s Pododborom za kulturu oko pripreme Drenovskog lista te dogovora oko
realizacije kulturnog, sportskog i zabavnog programa. Vijeće je donijelo zaključak o objavi
Prijedloga za dodjelu priznanja za doprinos u razvoju MO Drenova za 2017. godinu.
Zaključak


Vijeće je usvojilo navedeni prijedlog.
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AD 7
7.1 Temeljem zahtjeva OGU za poduzetništvo Vijeće je izdalo suglasnost Caffe baru 11 za
produženjem radnog vremena tijekom mjeseca svibnja i lipnja uz napomenu da razina buke u
predmetnom razdoblju bude u skladu s propisima.
7.2 Nakon dostavljene prometne situacije uređenja raskrižja nove prometnice na spoju Ulice Bok
i Drenovskog puta, Vijeće je odlučilo zatražiti dodatne informacije od Odjela za Komunalni sustav
o spoju nove prometnice.
7.3 Zahtjev gosp. Vrkića o obilježavanju pješačkog prijelaza i podizanju prometne sigurnosti na
spoju Ulica Drenovski put i Puta k igralištu upućen je nadležnom TD Rijeka promet.
7.4 Zahtjev gđe Ljiljane Maršal o premještanju baja sa spoja Drenovskog puta i Ulice Stanka
Frankovića dostavljen je nadležnom KD Čistoća.
7.5 Vijeće je primilo na znanje odgovor na dopis TD Rijeka promet gospodinu Mariću u svezi
preregulacije prometa u Ulici Kučićki put.
7.6 Vijeće je primilo na znanje dopis Direkcije zajedničke komunalne djelatnosti o sanaciji
deponija uz staro groblje na Gornjoj Drenovi, postavit će se i zaštitna ograda kako bi se spriječilo
daljnje odlaganje otpada.
7.7 Vijeće je primilo na znanje dopis Komunalnog sustava o komunalnoj problematici na području
MO Drenova i saniranju oštećenja na prometnicama gdje se navodi da se veći dio sanacija
predviđa Planom redovnog održavanja. Evidentirani su divlji deponiji na području MO Drenova te
se započelo s njihovom sanacijom.
7.8 Zahtjev za vraćanjem ograde uz vrtove na parkiralištu kraj Osnovne škole Fran Franković
dostavljen je nadležnom TD Rijeka promet.
7.9 Primljena je na znanje obavijest KD Vodovod i kanalizacija o početku radova na prelaganju
vodovodnog ogranka od Streljane Drenova do Ulice Bok. Radovi će trajati 60 kalendarskih dana.
7.10 Primljen je na znanje odgovor KD Čistoća o redovnom mjesečnom pranju Cvetkovog trga
na traženje Vijeća, u odgovoru se navodi da će se trg i dalje prati i pometati po izvanrednom
nalogu dok KD Čistoća ne donese program održavanja za 2018. godinu.
7.11 Vijeće je primilo na znanje dopis gosp. Ivančana o organiziranju likovne kolonije na Drenovi.
7.12 Vijeće je primilo na znanje suglasnost Komisije za postavljanje predmeta i privremenih
objekata na području Grada Rijeke za održavanje eko tržnice na Cvetkovom trgu „Eko Cvetko“.
7.13 Vijeće je primilo na znanje odgovor TD Rijeka promet d.d. Rijeka, nakon izrade idejnog
prometnog projekta, kojim je utvrđeno da izgradnja kružnog toka na raskrižju Ulica Drenovski put
i Vrhak nema opravdanosti, odnosno nije preporučljiva.
7.14 Vijeće je primilo na znanje dopis Direkcije plana, razvoja i gradnje upućen gospodinu
Armandu Črnjaru o izgradnji puta i nadstrešnice, kojim se stranka s predmetnim zahtjevom
upućuje na Odjel za urbanizam.

Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice.
Sjednica je završila u 21.00 sat.
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:
Dolores Linić

Predsjednik VMO Drenova
Damir Popov
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