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ZAPISNIK 
 

SA 3. SJEDNICE VMO  
 

3. sjednica VMO Turnić održana je 18.10.2010. (PONEDJELJAK) s početkom u 17:00 sati u 
prostorijama MO Turnić, Franje Čandeka 36b. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Viktor Požgaj, predsjednik VMO 
- Adam Aličajić, zamjenik predsjednika VMO 
- Dario Kos, član VMO 
- Niko Laća, član VMO 
- Ida Zoričić, član VMO 
- Darinka Ban, tajnica MO 
 
Sjednici prisustvuje ravnatelj Direkcije plana, razvoja i gradnje Gradskog odjela za komunalni 
sustav, projektant gradnje u Zvonimirovoj ulici mr.sc Zdenko Lanović, te ovlaštene osobe 
suvlasnika stanova objekata uz Zvonimirovu ulicu od broja 26 do broja 56. 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Problemi nastali u vezi izvoñenja radova na Zvonimirovoj ulici 
 
 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 
AD 1 
 
Predsjednik Vijeća, gosp. Viktor Požgaj pozdravio je prisutne, te ukratko iznio problem radi koga je 
i došlo do ovog sastanka, a na inicijativu Odjela za komunalni sustav. Naime, grañani su se 
neovisno o Vijeću MO obraćali  Odjelu za komunalni sustav, te je odlučeno da se na jednom 
zajedničkom sastanku doñe do usuglašavanja želja grañana i mogućnosti izvoñenja na terenu 
poštujući zakonske odredbe i pravila struke. 
Situaciju na karti obrazložio je projektant i gosp. Blažević. Grañani su imali donekle drugačije želje 
i zahtjeve, naročito po pitanju pristupa kućnim brojevima u zaleñu Zvonimirove ulice, kao i mjestu 
gdje će biti postavljeni kontejneri za smeće. Drugi dio problema odnosio se na nova parkirališna 
mjesta kod kućnih brojeva 26 do 32, ali  su grañani i projektant našli zadovoljavajuće rješenje. Dio 
prostora uz Dječji vrtić je još nedefiniran i grañani su upućeni da se obrate Vijeću Mjesnog odbora 
radi ureñenja toga prostora u parkiralište.  
 
 



  2 

Zaključak: 
 
Ovlašteni predstavnici suvlasnika stanova će se meñusobno dogovoriti o svim problemima, 
te uputiti zahtjev Vijeću Mjesnog odbora da se očituje prema Odjelu za komunalni sustav 
uvažavajući usuglašene stavove grañana. Za površine koje nisu obuhvaćene projektom 
grañani će podnijeti zahtjev Vijeću MO za uvrštenje u komunalne prioritete. 
 
 
 
 
 
 
 
Sjednica je završila u 19.00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Turnić: 
 

Darinka Ban Viktor Požgaj 
 

 


