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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  ZAMET 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/08-34/1 
URBROJ:  2170/01-09-10-08-14 
Rijeka,  17.12.2008. 
                                    

 
ZAPISNIK 

SA  31. SJEDNICE VMO  
 

31. sjednica VMO Zamet, održana je u srijedu 17. prosinca 2008. s početkom u 17,30 sati u 
prostorijama MO Zamet, u Ulici Petra Jurčića 24, Rijeka.    
 
Sjednici su bili nazočni:  
- Dragan Hinić, član Vijeća 
- Božidar Hrvatin, član Vijeća 
- Milan Jurić,  član Vijeća 
- Mira Križman, član Vijeća 
- Boris Scutari, zamjenik predsjednika Vijeća 
- Vojmir Turak, predsjednik Vijeća                                
- Marija Cuculić, tajnica Vijeća 
 
Ostali nazočni: 
- nema 

Sjednici nisu bili nazočni: 
- Davor Jović,  član Vijeća 
- Gordan Kauzlarić, član Vijeća 
- Marijan Perica, član Vijeća 
 
Usvajanje zapisnika sa 30. sjednice VMO Zamet. 

• Zapisnik je usvojen  jednoglasno  
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 
 

DNEVNI RED 
1. Verifikacija zapisnika sa 30. sjednice 
2. Podnesci grañana: 
3. Mišljenje o kasnijem završetku radnog vremena ugostiteljskog objektta "Metropolis" 
4.  Razno: 
 

Dnevni red je  jednoglasno  prihvaćen. 
 
 
AD 1 
 
Predsjednik VMO je izvijestio nazočne da su u proteklom razdoblju vijeću  dostavljeni različiti 
zahtjevi grañana. 

• Zahtjev Stanislava Lenca, Pionirska 11 b, vezano uz rješavanje imovinsko pravnih odnosa  
na k.č. u dijelu ulice Ante Mandića, dostavljen je nadležnim odjelima Grada na rješavanje. 
O zahtjevu se očitavala Direkcija  plana, razvoja i izgradnje OGU za komunalni sustav. 

•  Zahtijev Jasne Saršon za izmještanje autobusnog stajališta linije autobusa 17 iz pravca  
Bezjaka prema Gradu, u Ulici Vladivoja i Milivoja Lenca kbr. 83, radi sigurnosti svih 
učesnika u prometu. Autobusno stajalište je na raskrižju vrlo prometne  i uske ceste.    
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• Zahtijev ovlaštenog predstavnika suvlasnika stanara zgrade Braće Cetina 10, za ureñenje 
okoliša zgrade 

• Zahtijev Vlatka Bijelića, Dolčić 1, za izmještanje kontejnera za kućni otpad, jer je sadašnja 
lokacija istih neposredno na ulazu u okućnicu višestambene zgrade.  

• Zahtijev Nihaza Begovića, Milice Jadranić 35 c za izmještanje kontejnera za kućni otpad 
radi blizine garaže i dvorišta. 

• Inicijativa Goranke Padovan,  u ime PGS Podružnica "Zapad", za sanaciju spomen ploče 
na Trampima u Ul. Milice Jadranić kod kbr. 51, posvećenu antifašističkoj borbi Kotarskog 
Komiteta KP Hrvatske za Kastavštinu, za područje Kastavštine, Rijeke i Primorja. Ploča je 
uništena 1992. godine.  

 
 Nakon kraće rasprave donesen  je jednoglasnom odlukom sljedeći 
 
Zaključak: 

• Vijeće prima na znanje očitovanje o  zahtjevu Stanislava Lenca 
• Zahtijev Jasne Saršon za izmještanje autobusnog stajališta linije autobusa 17, u Ulici 

Vladivoja i Milivoja Lenca kbr. 83, dostaviti na rješavanje OGU za komunalni sustav, 
Županijskoj upravi za ceste, Rijeka prometu, KD "Autotrolej" .    

• Zahtijev stanara zgrade Braće Cetina 10,  dostaviti Direkciji zajedničke komunalne 
djelatnosti na razmatranje i rješavanje.  

• Zahtijeve za izmještanje kontejnera za kućni otpad u Ulici  Dolčić kbr. 1 i Milice Jadranić 
35 c,  dostaviti nadležnim službama Grada Rijeke i KD "Čistoće" na hitno rješavanje. 

• Inicijativu za sanaciju spomen ploče na Trampima, dostaviti Direkciji zajedničke komunalne 
djelatanosti OGU za komunalni sustav na rješavanje. 

 
 
AD 2 
 
Razmatran je zahtjev Odjela gradske uprave za poduzetništvo vezano uz davanje mišljenja VMO 
Zamet, za odreñivanje kasnijeg završetka radnog vremena caffe bara "Metropolis" (do 04,00 sata) 
za dane 24. i 25. prosinca 2008. radi proslave Badnjaka i Božića, temeljem članka 6. Odluke o 
ugostiteljskoj djelatnosti, stavka 4. Nakon kraće rasprave većinom glasova donijet  je sljedeći 

 
Zaključak: 
• Vijeće Mjesnog odbora Zamet daje pozitivno mišljenje, pod uvjetom da ugostiteljski objekt 

neće narušavati javni red i mir. 
 
 
AD 3 
 

• Predsjednik i tajnica su upoznali nazočne  s natječajem za najbolji "Dan mjesnog odbora" i 
Natječajem  za "Najbolji ON-LINE mjesni odbor" Grada Rijeke u 2008. godini.   

• Postavljanje klupe u Primorskoj ulici izmeñu kbr. 8 i 8a zbog izgradnje višestambene 
zgrade nije moguće pa iz Direkcije zajedničke komunalne djelatnosti predlažu izmještanje 
na lokaciju u ul. Ante Pilepića 13 (zahtijev ovlaštene osobe zgrade).          

 
Zaključak: 
• Vijeće prima na znanje obavijest  
• Vijeće podržava prijedlog izmještanja jedne klupe 

 
Sjednica je završila u 18,00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvijei (2) stranica. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Zamet: 
 

Marija Cuculić Vojmir Turak 
                                      


