PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA
MJESNI ODBOR “BULEVARD”
VIJEĆE MJESNOG ODBORA
KLASA: 026-02/09-25/6
URBROJ: 2170-01-09-10-2009-1
Rijeka, 29.06.2009.god.

ZAPISNIK
sa sjednice Vijeća Mjesnog odbora “Bulevard, broj 29 od 29.06.2009.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 18 sati 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. Pripreme za završni dio akcije "Birajmo najljepšu okućnicu, balkon i prozor Bulevarda
2009.g.
3. Utvrñivanje kritičnih prometnih točaka na području MO Bulevard
4. Predstavka grañana o najezdi galebova na području MO
5. Zahtjev grañana za postavom rukohvata u Ulici Šet.J.Rakovca za kuće kbr. 16, 20,
22, 28, 28a.
6. Zahtjev grañana zgrade k.br.11. u Švalbinoj ulici za postavljanjem horizontalne
signalizacije zabrane parkiranja
7. 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.
Pripreme za završni dio akcije
"Birajmo najljepšu okućnicu, balkon i prozor Bulevarda 2009.g."
Predsjednik Vijeća predložio je provedbu završne akcije "Birajmo najljepšu okućnicu,
balkon i prozor Bulevarda" kako slijedi: završna svečanosti održat će se 14.07.2009.god. u
dvorani MO; u povjerenstvo VMO za izbor najljepših predlažu se: Meri Doričić, Milvana
Arko-Pijevac (članice pododbora Vijeća) i Marjan Srdoč (tajnik Vijeća); predlaže se izbor
slijedećih kategorija: 1. Za najljepše ureñenu okućnicu: koja će se nagraditi poklon bonom u

biljnom materijalu po izboru, u "Parkovima plus" u iznosu od 500,00 kn; 2. Za najljepše
ureñen balkon: koji će se nagraditi s poklon bonom u biljnom materijalu po izboru, u
"Parkovima plus" u iznosu od 350,00 kn; 3. Za najljepše ureñen prozor: koji će biti nagrañen
poklon bonom u biljnom materijalu po izboru, u "Parkovima plus" u iznosu od 150,00 kn.
Nadalje na završnoj svečanosti po izboru nazočnih sudionika poklon bonom u iznosu od po
100,00 kn bit će nagrañeni sudionici natjecanja u ukupnoj vrijednosti od 500,00kn. Izabranim
sudionicima natjecanja bit će dodjeljena i uručena izvanredna priznanja/plaketa Vijeća za
hortikulturalno ureñenje, a svim sudionicima i plakete-priznanja za sudjelovanje u akciji kao i
besplatne cvjetne sadnice za koje je financijska sredstva osigurao Odjel za poduzetništvo
Grada Rijeke. Voditeljica završne svečanosti bit će Meri Doričić, članica pododbora za
kulturu.
Prijedlog je jednoglasno usvojen bez primjedbi.
Točka 3.
Utvrñivanje kritičnih prometnih točaka na području MO Bulevard
Predsjednik Vijeća upoznao je članove Vijeća sa zahtjevom predstavnika Prometnog
redarstva OGU za komunalni sustav o utvrñivanju osnovnih kritičnih prometnih točaka na
području MO s naglaskom na prometu u mirovanju. Nakon kraće rasprave Vijeće je
jednoglasno donjelo slijedeći zaključak:
Vijeće je utvrdilo kao naročito kritične slijedeće prometne točke na području MO:
1. Početak ulice Bosiljke Rakić (parkirana vozila onemogućuju prolaz interventnim vozilima):
2. Zavoj na početku ulice Vrazov prijelaz (parkirana vozila onemogućuju prolaz interventnim
vozilima):
3. Autobusno stajalište na Trgu braće Mažuranića (parkirana vozila onemogućuju prilaz i
prolaz autobusu):
4. Uzvišenje pored garaža na Trgu braće Mažuranića (parkirana vozila onemogućuju prilaz
gražama):
5. Ulica Vidikovac - križanje s Ulicom Prolaz Franje Paravića (parkirana vozila
onemogućavaju prilaz i prolaz interventnim vozilima).
6.
Ulica Vidikovac – križanje s ulicom Šet.I.G.Kovačića (vozila se često parkiraju na
kolniku na križanju uz rubnjak prema pravoslavnoj crkvi)
Točka 4.
Predstavka grañana o najezdi galebova na području MO
Predsjednik Vijeća upoznao je članove Vijeća da se sve veći broj grañana tuži i
upozorava na najezdu prevelikog broja galebova koji se masovno gnijezde na krovovima
kuća i zgrada na području našeg i okolnih mjesnih odbora. Do rušenja skladišta na trasi ceste
D-404 bilo je samo pojedinačnih slučajeva svijanja gnijezda galebova na krovovima zgrada,
uglavnom uz kontejnerski terminal znači pretežito na području MO Centar-Sušak, a rijetko na
području MO Bulevard. Nakon rušenja i demontaže skladišta na području kontejnerskog
terminala Brajdica velik broj galebova preselio se je na naše područje. Galebovi lete i
neprestano kriče i danju i noću budući je cijelo područje nedopustivo i prejako osvjetljeno
reflektorima kontejnerskog terminala i meñusobno se sukobljavaju što značajno uznemirava
grañane naročito noću kada grañanima ne daju spavati. Nadalje galebovi izbacuju izmet s
krovova i u letu po okućnicama, tendama ali i po grañanima što predstavlja zančajnu
zdravstvenu prijetnju naročito za djecu. Ovaj problem eskalira svakodnevno i postoji realna
opasnost da grañani počnu isti neprimjerno i nezakonito rješavati, tj. postavljanjem otrova,
pucanjem s zračnim puškama i sl. čime će ugroziti i sebe i druge grañane. Galebovi ne
spadaju u kategoriju manjih ptica kao što su kosovi, vrapci, grlice i sl. i potpuno su
neprimjereni urbanom području. Predlažem da se ovaj problem organizirano i sustavno riješi
putem neke nadležne službe koja bi po pozivu grañana (neposredno ili preko MO) uputila
adekvatno osposobljene i opremljene osobe na uklanjanje galebova odnosno gnijezda s
krovova. Smatram da je bolje da grañani sami ne rješavaju ovaj problem jer dosadašnji

primjeri kazuju da galebovi napadaju osobe koje izlaze na krov rješavati ovaj problem te
postoji stvrana opasnost da budu ozljeñeni ili da padnu s krova. Stoga predlažem da Vijeće
uputi dopis OGU za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem i OGU za
komunalni sustav – direkcija komunalnog redarstva sa zahtjevom da se čim žurnije
organiziraju i provedu sustavne mjere kojim će ovaj problem biti trajno riješen.
Prijedlog je jednoglasno usvojen bez primjedbi.
Točka 5.
Zahtjev grañana za postavom rukohvata u Ulici Šet.J.Rakovca
za kuće kbr. 16, 20, 22, 28, 28a
Predsjednik Vijeća upoznao je članove Vijeća s ponovljenim zahtjevom grañana za
postavljenjem rukohvata u Ulici Šet.J.Rakovca za k.br. 16, 20, 22, 28, 28a.
Nakon kraće rasprave Vijeće je jednoglasno usvojilo slijedeći zaključak:
Vijeće u predmetu zahtjeva grañana za postavom rukohvata u Ulici Šet.J.Rakovca
za kuće kbr. 16, 20, 22, 28, 28a isti smatra opravdanim i potrebnim budući se radi o većem
broju grañana poodmakle starosne dobi kojima je predmetno stubište jedini pristup kućama i
koji su dali prethodnu suglasnost da se rukohvat može postaviti na okolne privatne zidove uz
predmetno stubište. Vijeće traži da se rukohvat putem TD Rijeka promet postavi čim žurnije.
Točka 6.
Razno
Zahtjev grañana zgrade k.br.11. u Švalbinoj ulici za postavljanjem
horizontalne signalizacije zabrane parkiranja
Predsjednik Vijeća upoznao je članove Vijeća sa zahtjevom grañana zgrade k.br.11.
u Švalbinoj ulici za postavljanjem horizontalne signalizacije zabrane parkiranja ispred ulaza u
dvorište navedene zgrade budući da nepropisno parkirana vozila onemogućuju nesmetan
pristup. Nakon kraće rasprave Vijeće je jednoglasno donijelo zaključak kojim zahtjev smatra
opravdanim i traži od TD Rijekapromet da se predmetni problem riješi čim žurnije.
Točka 7.
Razno
Pod točkom razno nije bilo prijedloga, zahtijeva, primjedbi i sl.

Sjednica je završila s radom u 20:30 sati.
Zapisničar:
Tajnik Vijeća Mjesnog odbora
“Bulevard”

Predsjednik
Vijeća Mjesnog odbora
“Bulevard”

______________________
Marjan Srdoč

___________________
Žarko Šegota

