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ZAPISNIK
S 33. SJEDNICE VMO PEHLIN

33. sjednica VMO Pehlin održana je 27. srpnja 2017. (četvrtak) s početkom u 16:00 sati u
prostorijama MO Pehlin, Pehlin 58.

Sjednici su bili nazočni:
• Ivan Bogdanić, predsjednik VMO
• Tome Kovačić, zamjenik predsjednika VMO
• Stjepan Horvat, član VMO
• Lorena Pribanić, tajnica MO
Ostali nazočni:
• Ivan Rudanović, predsjednik Pododbora za kulturu
• Renata Opačak Maliković
• Marinko Perković
Sjednici nisu bili nazočni:
•
•

Anabel Babić, član VMO
Kristian Rumora, član VMO

Usvajanje zapisnika sa 32. sjednice VMO Pehlin:
● Zapisnici su jednoglasno usvojeni.
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći
DNEVNI RED
1. Realizacija komunalnih prioriteta u 2017.
2. Priprema za održavanje Malonogometnog turnira povodom Dana pobjede i domovinske
zahvalnosti
3. Dopisi i zamolbe
4. Razno
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AD 1
Predsjednik Ivan Bogdanić izvijestio je nazočne o radovima koji se odvijaju u sklopu komunalnih
prioriteta za 2017. godinu s posebnim naglaskom na radove na igralištu Baretićevo, te na
uređenje stepeništa prema Domu zdravlja Pehlin za koje smatra da se moglo i bolje odraditi.
Zaključak:
Vijeće je činjenice primilo na znanje.
AD 2
Predsjednik Ivan Bogdanić izvijestio je nazočne da se planira na igralištu na Androvom bregu
organizirati malonogometni turnir povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti,od 5. do 6.
kolovoza 2017 godine. Turnir se organizira u suradnji s Malonogometnim klubom Pehlin i
UDVDR Rijeka. U dogovor oko turnira uključili su se svi prisutni.
Zaključak:
Vijeće je činjenice primilo na znanje.
AD 3
•

Sjednici prisustvuju gospodin Marinko Perković, Tići 22 J i gospođa Renata OpačakMaliković, Hosti 61 , a vezanu uz njihov zahtjev i peticiju građana za preusmjeravanje
prometa i zatvaranje dijela ulice Hosti od k.br.58 do k.br. 59 A .Gospodin Perković
naglašava da se zatvaranje prometnice traži isključivo radi sigurnosti pješaka, poglavito
školske djece koja prolaze tim dijelom. Ulica je jako uska te osobni automobili tuda jedva
prolaze. Gospođa Opačak-Maliković obraća se u ime stanara tog dijela ulice , te
naglašava da su svi suglasni da se dio ulice zatvori. Predsjednik predlaže da se uz
znakove zabrane prometa postavi i stupić s ključem koji bi fizički sprječavao
prometovanje tim dijelom ulice. Stanari iz ulice mogli bi s donje strane pristupiti
dvorištima, a stupić bi se za njihove potrebe (dostava, dolazak kamiona s ogrijevom i sl.)
mogao maknuti. Nakon poduže rasprave u koju su se uključili svi prisutni , donesen je
zaključak.

•

Predsjednik VMO Ivan Bogdanić izvijestio je nazočne da je od Odjela gradske uprave za
komunalni sustav pristiglo odobrenje za postavljanje usporivača prometa na lokacijama
Ulica Androv breg kod k.br. 4A i Mihovilići kod k.br. 16/2. Naglasio je da je na sastancima
koji su održani na terenu s predstavnicima Odjela za komunalni sustav gospođom
Kristinom Banić i predstavnikom Rijeka prometa gospodinom Vladislavom Klobučarom
dogovoreno da će se usporivači prometa postaviti na šest lokacija u zoni vrtića i škole,
a sve u svrhu povećanja sigurnosti. Kako je sada vidljivo iz odobrenja usporivači će biti
postavljeni na dvije lokacije ,koje nisu prvotno dogovorene. U raspravu su se uključili svi
prisutni.

Zaključak:
• Vijeće MO Pehlin podržava zahtjev mještana, te će se on uputiti Odjelu gradske uprave
za komunalni sustav i TD Rijeka prometu d.d. na razmatranje i stručnu procjenu.
Zatražiti će se postava znakova zabrane prometovanja i postava stupića s ključem.
•

Vijeće MO Pehlin ne slaže se sa odabranim lokacijama za postavu usporivača prometa,
te će se zatražiti od Odjela gradske uprave za komunalni sustav da se rješenje izmijeni i
zajedno sa Vijećem MO Pehlin dogovori postava usporivača prometa na prvotno
dogovorene lokacije.
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AD 4
Predsjednik VMO Pehlin izvijestio je zbog sve učestalijih pritužbi stanovnika naselja Blažićevo ,
a vezano uz radove oko stadiona na Rujevici, te na odvijanje prometa i vatromet za vrijeme
odigravanja utakmica upućen dopis Gradonačeniku mr.sc. Vojku Obersnelu, Odjelu gradske
uprave za komunalni sustav pročelnici Ireni Miličević dipl.iur. i HNK Rijeci direktoru Vladimiru
Čohari. Tajnica je pročitala dopis.
Zaključak:
Vijeće je činjenice primilo na znanje i slaže se s iznijetim.

Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice.
Sjednica je završila u 18:00 sati.
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:
Lorena Pribanić
Predsjednik VMO Pehlin
Ivan Bogdanić
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