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24. listopada 2013.
ZAPISNIK
S 39. SJEDNICE VMO DRENOVA

39. sjednica VMO Drenova održana je 24. listopada 2013. godine u 19.00 sati.
Sjednici su bili nazočni:
- Damir Medved, predsjednik VMO
- Josip Nañ, član VMO
- Damir Popov, član VMO
- Robert Štefan, član VMO
- Dolores Linić, tajnica MO
Sjednici nisu bili nazočni:
- Željko Leko, zamjenik predsjednika VMO
- Walter Volk, član VMO
- Nikolina Zvonarek, članica VMO
Usvajanje zapisnika sa 38. sjednice VMO Drenova:
• Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO Predložen je sljedeći
DNEVNI RED
1. Početak radova na ureñenju Cvetkovog trga – sastanak u OGU za komunalni sustav i
koordinacije
2. Izvoñenje radova po prioritetima uz suglasnost grañana – preusmjeravanje razlike
3. Osvrt na sastanak s Odjelom za kulturu – aktivnosti Zavičajnog muzeja
4. Projekt izmjena regulacije prometa u Ulici Bok
5. Javni poziv za sudjelovanje u izboru "Volonteri godine" za 2013.
6. Pripreme za doček Svetog Nikole po programu rada VMO Drenova
7. Razno - informacije i zamolbe grañana
Dnevni red prihvaćen je jednoglasno, bez primjedbi.
AD 1
Temeljem dopisa OGU za komunalni sustav o ureñenju Cvetkovog trga i započetih radova na
samom trgu, te održanog sastanka u OGU za komunalni sustav, Vijeće je zauzelo stav da će i
dalje prisustvovati koordinacijama s izvoñačem radova. Time Vijeće nastoji utjecati na to da se
sve planirane aktivnosti odvijaju prema dinamičkom planu. Sudjelovanjem Vijeća postiže se brže
saznanje o eventualnim problemima te se nastoji omogućiti što bolja komunikacija s korisnicima
poslovnih prostora na Cvetkovom trgu.
Vijeće je odlučilo obratiti se Odjelu gradske uprave za urbanizam kako bi se realizirala izgradnja
spomenika poginulim hrvatskim braniteljima s područja Drenove na Cvetkovom trgu predviñena u
samom projektu.
Zaključak:
• Vijeće je jednoglasno prihvatilo navedeni prijedlog.
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AD 2
Temeljem dopisa OGU za komunalni sustav u kojem se navodi da se suglasnosti grañana ne
mogu smatrati dokumentom na temelju kojeg Grad Rijeka može graditi ili proširivati postojeće
ceste, dovedeni su u pitanje prioriteti MO Drenova za 2013. i 2014. godinu. Vijeće je stajališta da
planirane aktivnosti za 2013. godinu treba dovršiti kako je dogovoreno sa grañanima, a ubuduće
se u 2014. godini i nadalje na takav način neće raditi. Glede alternativnih lokacija, vijeće ima dvije
takve lokacije – radi se o parkiralištima kod Osnovne škole "Fran Franković" i u Ulici braće Hlača.
Zaključak:
• Vijeće je odlučilo ponovno se obratiti OGU za komunalni sustav za dodatno
pojašnjenje oko realizacije prioriteta uz suglasnosti grañana.
AD 3
U prostoru Zavičajnog muzeja održan je sastanak predstavnika Vijeća i Udruge Bez granica s
pročelnikom Ivanom Šararom i djelatnicima OGU za kulturu na temu kandidature Grada Rijeke za
prijestolnicu Europske kulture u 2020. godini i uključivanje udruge sa svojim prijedlozima i
aktivnostima.
Zaključak:
• Vijeće je navedeno primilo na znanje.
AD 4
Temeljem peticije grañana iz Ulice Bok, kućni brojevi 34-57 za preregulaciju prometa iz
jednosmjernog u dvosmjerni Rijekapromet d.d. Rijeka poslao je dopis Vijeću MO da se slaže s
prijedlogom te da će uputiti projekt preregulacije Gradu radi dobivanja potrebnih suglasnosti. Vijeću
je pristigao dopis kojim Direkcija plana, razvoja i gradnje vraća projekt Rijekaprometu d.d. na
ispravak i dopunu.
Zaključak:
• Vijeće je navedeno primilo na znanje.
AD 5
Predsjednik VMO g. Damir Medved je nazočnim vijećnicima dao na raspravu prijedlog za Javni
poziv u sudjelovanju u izboru "Volonteri godine" za 2013. U ime Vijeća MO predložena je gospoña
Vesna Lukanović, predsjednica Udruge "Dren" koja je na Drenovi pokrenula niz uspješnih akcija
kao što su očuvanje i ureñenje lokvice i sadnja drenjula.
.
Zaključak:
• Vijeće je jednoglasno prihvatilo navedeni prijedlog.
AD 6
Doček Svetog Nikole planira se i ove godine u Osnovnoj školi "Fran Franković" , prema programu
rada Vijeća za 2013. godinu. Potrebno je kontaktirati ravnatelja škole i profesorice kako bi se
program zajednički realizirao, dogovoriti dvije priredbe i nabavku slatkih poklon paketa za djecu.
Zaključak:
• Vijeće je navedeno primilo na znanje.
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AD 7
- Temeljem dopisa Energa d.o.o, RJ Javna rasvjeta o nastaloj razlici prema Planu komunalnih
prioriteta u 2013. godini za MO Drenova u iznosu od 18.843,01 kuna nakon dovršetka radova
na svim lokacijama iz Plana, Vijeće je predložilo nekoliko lokacija za utrošak navedene razlike.
Konačna je odluka nakon izvida djelatnika Energa na terenu i procjene potrebnih sredstava da
se realiziraju sljedeće lokacije:
1. Proširenje javne rasvjete u Ulici Bok od kućnog broja 21 do kućnog broja 50
(procjena 16.000,00 kn s PDV-om)
2. Proširenje javne rasvjete u Ulici Podbreg kod kućnog broja 26 B
(procjena 2.500,00 kn s PDV-om)
Zaključak:
• Vijeće je navedeni prijedlog jednoglasno prihvatio.
-

Vijeću se obratio gospodin Vlado Benčan sa zamolbom za ureñenjem kolnika u Ulici Podbreg
34.
- Vijeću se obratio gospodin Marko Zijan sa zamolbom za postavljanje rasvjetnog tijela na adresi
Pešćevac 5.
- Vijeću se obratio gospodin Bojan Baretić, predstavnik suvlasnika zgrade Severinska 4 sa
zamolbom za hortikulturno ureñenje okoliša stambene zgrade.
Zaključak:
• Vijeće je navedeno primilo na znanje. Realizacija navedenih zahtjeva može se
planirati kroz Plan komunalnih prioriteta za 2015. godinu.

Vijeću su pristigli zahtjevi i dopisi:
- Zamolba gospoñe Nade Radoslović, Kablarska cesta 23 za saniranje odvodnje oborinskih
voda koja se slijeva u dvorište. Zamolba je dostavljena OGU za komunalni sustav.
- Upit gospodina Deana Grepa o postavljanju kanalizacijske mreže na Drenovskom putu kod
kućnog broja 60. Upit je proslijeñen Komunalnom sustavu – Direkciji plana razvoja i gradnje.
- Zahtjev gñe Zlate Jugo da se postavi ogledalo na Drenovskom putu kod kućnog broja 125.
Odgovor je Rijekaprometa d.d. da je ogledalo potpuno nepotrebno u postojećoj regulaciji
prometa te da se do daljnjega neće ništa mijenjati dok se ne dobije tumačenje grada o
predviñenoj prometnoj regulaciji.
- Zahtjev gospodina Bože Nekića o ureñenju raslinja oko stambene zgrade Drenovski put 19 a,
proslijeñen je nadležnoj službi Komunalnog sustava.
- Dopis Direkcije plana, razvoja i gradnje kojim se obitelj Frančišković, Podbreg 46 upućuje na
mjesni odbor s problematikom prilaznog puta i okretišta na slijepom dijelu ulice.
- Dopis gospodina Branka Mataije, Ivana Žorža 54 o problematici kanalizacione šahte na
makadamskom prostoru uz navedenu adresu i oštećenjima uzrokovanim od naplavljivanja
upućen je OGU za komunalni sustav.
- Zahtjev DVD Drenova upućen je OGU za komunalni sustav kako bi se ispitala mogućnost
zabrane parkiranja vozila ispred vatrogasnih garaža i označilo odgovarajućom signalizacijom.
Zaključak:
• Vijeće je navedeno primilo na znanje.

Ovaj se zapisnik sastoji od tri ( 3 ) stranica.
Sjednica je završila u 21.30 sati.
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:
Dolores Linić

Predsjednik VMO Drenova
mr.sc. Damir Medved
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