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

026-02/09-32/1
2170/01-09-10-09-1
9. siječnja 2009.

ZAPISNIK
S 34. (73.) SJEDNICE VMO TRSAT
34. (73.) sjednica VMO Trsat održana je 7. siječnja 2009. (srijeda) s početkom u 18.00 sati u
prostorijama MO Trsat, Šetalište Joakima Rakovca 33.
Sjednici su bili nazočni:
- Arsen Vakanjac, predsjednik VMO
- Zlatko Brkarić, član VMO
- Milan Samardžić, član VMO
Ostali nazočni:
- nitko
Sjednici nisu bili nazočni:
- Ivan Padjen, zamjenik predsjednika VMO
- Marino Hećimović-Doričić, član VMO
Usvajanje zapisnika s 33. (72.) sjednice VMO Trsat:
• Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći
DNEVNI RED
1. Natječaj za ''Naj On-line MO'' – prijava
2. Javna rasprava i javno izlaganje o Prijedlogu Detaljnog plana ureñena
stambenog naselja Trsat – obavijest
3. Razno
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.
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AD 1
Predsjednik Vijeća MO g. Arsen Vakanjac izvijestio je prisutne o objavljenom Natječaju za ''Naj
on-line MO'' (ciljevi, kriteriji, rokovi i nagrade). Nakon kraće diskusije predsjednik VMO g. Arsen
Vakanjac predložio je da se MO Trsat prijavi za natječaj.
Zaključak:
Vijeće MO Trsat usvojilo je prijedlog te će se prijaviti na Natječaj za ''Naj on-line MO'' za
2008. godinu.

AD 2
Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je prisutne o javnoj raspravi, javnom izlaganju i
stručnoj raspravi u vezi Prijedloga Detaljnog plana ureñenja područja stambenog naselja
Trsat.
Javna rasprava, tijekom koje je osiguran javni uvid, traje od 2. siječnja do 2. veljače 2009.
godine. Izloženi Prijedlog može se pogledati u izložbenoj sali u prizemlju zgrade Grada Rijeke
na Titovom trgu 3.
Javno izlaganje, u organizaciji Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i
gospodarenje zemljištem, održati će se u utorak, 13. siječnja 2009. godine s početkom u 18.00
sati u Hrvatskoj čitaonici Trsat.
Stručna rasprava u vezi izrade Prijedloga Detaljnog plana ureñenja područja stambenog
naselja Trsat održati će se u utorak, 13. siječnja 2009. godine s početkom u 10.00 sati u zgradi
Grada Rijeke na Titovom trgu 3.
Zaključak:
Vijeće MO trebalo bi pismenim putem dati primjedbe na Prijedlog Detaljnog plana
ureñenja područja stambenog naselja Trsat .

AD 3
Član Vijeća MO g. Zlatko Brkarić izvijestio je o problemu grañana s područja Strmice (Ulica
Naste Rojc) s divljim deponijem. O istome je tajnik MO g. Marijan Matković 2. prosinca 2008.
godine putem faxa obavijestio komunalnog redara, ali do danas nema obavijesti o poduzetim
mjerama.
Zaključak:
Vijeće MO jednoglasno je usvojilo prijedlog da se Direkciji za komunalno redarstvo uputi
pismeni dopis s fotografijama, a na znanje Odjelu gradske uprave za komunalni sustav.
O istome će tajnik MO izvijestiti nadležne u KD ''Vodovod i kanalizacija'' d.o.o.

Sjednica je završila u 19.00 sati.
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice.
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:

Predsjednik VMO Trsat:

Marijan Matković

Arsen Vakanjac
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