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ZAPISNIK
S 37. SJEDNICE VMO DRENOVA
37. sjednica VMO Drenova održana je 9.lipnja.2009. (utorak) u 19.30 sati u prostorijama MO
Drenova, Cvetkov trg 1.
Sjednici su bili nazočni:
- Damir Medved, predsjednik VMO
- Zorka Ćoso, zamjenica predsjednika VMO
- Miljenko Glavan, član VMO
- Katherine Trinajstić, članica VMO
- Stjepan Marković, član VMO
- Ivica Brletić, član VMO
- Zlatko Perković, član VMO
- Dolores Linić, tajnica MO
Ostali nazočni:
- Christian Grailach, predsjednik Pododbora za kulturu
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio sljedeći
DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Usvajanje zapisnika s 36. sjednice Vijeća
Osvrt na održani Zbor grañana i Projekt ureñenja Cvetkovog trga
Osvrt na sastanak s Gradonačelnikom i suradnicima
Poziv na dostavu podataka OGU za urbanizam za izradu DPU po programu POS-a
Dani Drenove 2009.
Problematika divljih deponija na Drenovi
Razno: informacije i zamolbe grañana

AD 1
Zapisnik s 36. sjednice VMO Drenova jednoglasno je usvojen.
AD 2
Nakon održanog Zbora grañana o ureñenju Cvetkovog trga, predsjednik Vijeća g. Medved naveo
je da je odaziv grañana, kao i korisnika poslovnih prostora na Cvetkovom trgu bio zadovoljavajući,
te da će se primjedbe o ureñenju uvrstiti u komentar Vijeća na predloženi Projekt ureñenja
Cvetkovog trga i proslijediti nadležnim službama.
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Zaključak:
•

Nakon održanog Zbora grañana Vijeće je usvojilo Projekt ureñenja Cvetkovog trga,
komentare i nadopune treba dostaviti OGU za komunalni sustav. Zapisnik sa Zbora
grañana sastavni je dio ovog zapisnika, grañanima je dostupan na web stranici
mjesnog odbora, kao i sam projekt ureñenja trga.

AD 3
Predsjednik Vijeća osvrnuo se na sastanak održan kod Gradonačelnika, mr.sc. Vojka Obersnela
sa suradnicima, 29. svibnja 2009. godine, gdje su ponovno potaknute teme s problematikom
stanovnika Drenove i mjesnog odbora općenito.
Zaključak:
•

Vijeće zaključuje da i nadalje treba ustrajati na rješavanju problema komunalne
infrastrukture Drenove i zastupati stavove Vijeća koji zapravo reflektiraju stavove
grañana Drenove. Promemorija sa sastanka sastavni je dio ovoga zapisnika i nalazi
se na web stranici MO Drenova.

AD 4
Tajnica je obavijestila Vijeće o dopisu pristiglom od OGU za razvoj, urbanizam i ekologiju i
gospodarenje zemljištem za dostavom raspoloživih podataka i druge dokumentacije iz djelokruga
mjesnog odbora koji su potrebni za izradu Detaljnog plana ureñenja višestambenih grañevina po
programu POS-a na Donjoj Drenovi.
Zaključak:
•

Vijeće je navedeno primilo na znanje. U odgovarajućem roku OGU za urbanizam
dostavit će se Generalni komentar i zahtjevi MO Drenova na DPU po programu POSa na Donjoj Drenovi.

AD 5
Dani Drenove održavat će se u tjednu od 13 – 19. srpnja ove godine. Predsjednik Pododbora za
kulturu, g. Christian Grailach iznio je Vijeću hodogram aktivnosti kulturno-zabavnog programa. O
svemu će grañani biti obaviješteni putem Drenovskog lista. Sportski dio programa odvijat će se na
boćalištu kod Doma na Lokvi,na igralištu kod Osnovne škole "Fran Franković" i u Pikado klubu
"Romano". Uz dobrovoljno darivanje krvi, mjerenje šećera i tlaka, otvaranje izložbe Alberta
Mihicha "75 slik za 75 let", Izložbe slika "Pul crekve", promociju Drenovskog lista, centralna
zabava održat će se na Cvetkovom trgu 18. srpnja uz nastup Grupe"Vivak" i Jose Butorca , voditelj
programa je Neno Pavinčić, a sudjelovat će i Prve riječke mažoretkinje, Zbor DVD Drenova, djeca
iz Dječjeg vrtića Drenova, Zbor Rusina i Ukrajinaca.

•

Vijeće je navedeno primilo na znanje i donijelo zaključak da se program i hodogram
aktivnosti detaljnije razradi na slijedećoj sjednici.

AD 6
Nakon dopisa Vijeća upućenih KD Vodovod i kanalizacija i OGU za komunalni sustav o
problematici deponija u blizini Vodospreme Streljana, kao i općenito o problematici divljih deponija
na području Drenove, predsjednik je vijećnicima dao na uvid odgovor Vodovoda i kanalizacije
d.o.o. koji prosljeñuje odgovor Odsjeka za zaštitu okoliša i komunalne poslove, Upravnog odjela
za graditeljstvo i zaštitu okoliša, gdje se navodi da je Odlukom o donošenju prostornog plana PGŽ
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odreñeno da je centralna zona za gospodarenje otpadom "Marišćina" namijenjena izmeñu ostalog
i skladištenju i obradi grañevinskog otpada. Kako je poznato da centralna zona za gospodarenje
otpadom neće početi funkcionirati u skoro vrijeme, upućuje se Vodovod i kanalizacija d.o.o. da
prije početka sanacije predmetnog odlagališta grañevinskog otpada ispita mogućnost uporabe
otpada i njegovog iskorištavanja za nasipavanje ili upotrebu kao prekrivni materijal na najbližim
odlagalištima komunalnog otpada.
Zaključak:
• Vijeće je navedeno primilo na znanje.

AD 7
Predsjednik VMO g. Damir Medved je nazočnim vijećnicima dao na raspravu pristigle prijedloge i
zamolbe Vijeću:
- Zamolbu gospodina Aleksandra Efremova o promjeni - pomaku voznog reda linije 11.
Zaključak:
• Vijeće je navedeno primilo na znanje i odlučilo zahtjev uputiti nadležnim službama.
- Zamolbu gospodina Alfreda Benčana o preregulaciji prometa u Ulici Kuzminački put.
Zaključak:
• Vijeće je navedeno primilo na znanje i odlučilo zahtjev uputiti nadležnim službama.

- Zamolbu grañana iz Ulice Brune Francetića o postavljanju prometnog ogledala na križanjima s
ulicama Kuzminački put i Lukovdolskom ulicom.
Zaključak:
• Vijeće je prihvatilo zahtjev i zaključilo da se uputi zahtjev nadležnim službama.

- Zamolbu gospodina Puškarića o postavljanju javne rasvjete na Podbregu izmeñu k.br. 19 i 22.
Zaključak:
• Vijeće je prihvatilo zahtjev i zaključilo da se uputi zahtjev nadležnim službama.
- Zamolbu gñe Tatjane Mavrinac o postavljanju rukohvata u Severinskoj ulici.
Zaključak:
• Vijeće je prihvatilo zahtjev i zaključilo da se uputi zahtjev nadležnim službama
- Odgovor Rijekaprometa d.d. Rijeka na zahtjev gñe Ane Cancianich iz Drenovskog puta 48 o
postavljanju prometnog ogledala da se ogledalo može postaviti o vlastitom trošku, jer se radi o
izlasku s privatnog posjeda a ne sa javno-prometne površine u vlasništvu Grada Rijeke.
Zaključak:
• Vijeće je navedeno primilo na znanje.

3/4

- Odgovor OGU za komunalni sustav o postavljanju ograde na zelenim površinama u Fužinskoj
ulici kod k br. 47. Postavljanje ograde ispred zgrade br. 42 stavit će se u prioritete za 2010.
godinu.
Zaključak:
• Vijeće je navedeno primilo na znanje.
- Prijedlog Rijekaprometa d.d. Rijeka o ureñenju nogostupa u Ulici Svetog Jurja kod k.br. 5,7, i 7c
iz prioriteta za 2009. godinu i traženje suglasnosti od vlasnika zemljišta za definirane radove.
Zaključak:
• Vijeće je navedeno primilo na znanje. Ishodovanje suglasnosti je u tijeku.

Sjednica je završila u 21.00 sat.
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice.
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:

Predsjednik VMO Drenova:

Dolores Linić

Damir Medved, mr.sc.

4/4

