
 1/3 

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  MLAKA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/17-16/9 
URBROJ:  2170/01-09-10-17-2 
Rijeka,  30.10.2017. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 39. SJEDNICE VMO MLAKA 
 

39. sjednica VMO Mlaka održana je 30.10.2017. (ponedjeljak) s početkom u 18:00 sati u 
prostorijama MO Mlaka, G. Duella 2/b. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Ivo Simper, predsjednik VMO 
- Elena Dorčić Spatola, zamjenica predsjednika VMO  
- Damir Cindrić, član VMO 
- Milan Milovanović, član VMO 
- Snježana Seršić, tajnica MO Mlaka 
 
Sjednici nisu bili nazočni: 

Željko Harbaš, član VMO 
 

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio sljedeći  
 

DNEVNI RED 
 

1. Izvješće o programima realiziranim u listopadu.  
2. Rasprava o zahtjevima pristiglim između dvije sjednice. 
3. Razno. 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
AD 1  
 
      Zaključak: 
 

• 28. listopada održana je Ekološka akcija čišćenja zelene površine između 
Zvonimirove i ulice Luki u kojoj je sudjelovalo 30 volontera. S površine od bivše 
„Točke“ do „Gumiservisa“ očišćen je krupni otpad i uklonjena nepoželjna 
vegetacija za što su korištene 3 baje i odvoz grajferom. Za sve učesnike bile su 
osigurane rukavice, te marenda i sokovi. 
 

AD 2 
 
Predsjednik VMO g. Ivo Simper informirao je prisutne vijećnike o zahtjevima građana i dopisima 
primljenim  između dvije sjednice. 
 
      Zaključak: 
 

• Vijeće prihvaća na znanje odgovor Čistoće na reklamaciju u kojem se navodi da je 
jedan kontejner za komunalni otpad kod OŠ „Podmurvice“ zamijenjen, a drugi će 
također biti i to u najkraćem roku. 
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Razlog za uklanjanje kontejnera za odvajanje stakla je zbog nedovoljnog prostora 
i slabog punjenja. 
 

• Vijeće prihvaća na znanje odgovor Komunalnog redarstva u kojem se navodi da 
se kanal za odvodnju južno od nebodera F. Čandeka 23b ne nalazi na javnoj 
površini, već je dio okućnice zgrade, te su stanari dužni postaviti rešetke koje 
iznad njega nedostaju. 
 

• Vijeće prihvaća na znanje odgovor OGU za komunalni sustav na upit o prijedlogu 
za uređenje novih prilaza prema OŠ „Podmurvice“ i k. br 34 u kojem se  nakon 
očevida na terenu navodi sljedeće:  „Na predmetnoj adresi izvedeni su radovi na 
javno prometno pješačkoj površini - stubištu s pratećim potpornim i ogradnim 
zidovima, koji nisu u nadležnosti ZKD-a. Sa svojim zahtjevom vezano za 
eventualne dodatne građevinske radove na predmetnoj lokaciji, vezane za 
sigurnost pješačkog prometa, kao i popravak kamenog zida uz stubište, možete 
se obratiti TD Rijeka Promet d.o.o. koji su za to nadležni, a tamo su izvodili 
navedene radove. Vaze sa cvijećem nismo u mogućnosti postaviti, ali se 
obvezujemo do proljeća 2018. linijsko zelenilo oplemeniti sadnjom novih grmova i 
sjetvom trave gdje to bude moguće.“ Također je odgovoreno da se zahtjevom 
vezanim za fotografiju na kojoj je vidljivo da se čelična kapa plinskog ventila 
pomakla uslijed rasta stabla koprivića, možemo obratiti tvrtki Energo d.o.o., Dolac 
14, 51000 Rijeka, koja je za to nadležna. 
 

• Vijeće prihvaća na znanje odgovor OGU za komunalni sustav u kojem se očitovao 
o realizaciji prioriteta za 2017. godinu kako slijedi: 
a) Raščišćavanje vegetacije na pokosu iznad mlake u Ulici Luki između kućnih 

brojeva 3 i 21 prema Zvonimirovoj ulici: 
- Izvođač (KD Čistoća) je napravio dio posla u proljeće i dužan ga je okončati 

tijekom jeseni. 
b) Tehnička priprema za uređenje rekreacijsko-zabavne zone Ulici Giuseppe 

Duella istočno od kućnog broja 4:  
- Projektiranje je dobila tvrtka Forum 92, do kraja mjeseca se očekuje prijedlog 

rješenja te slanje obavijesti o istome mjesnom odboru. 
 

• Gđa Marija Jurčić, F. Čandeka 23b uputila je Vijeću 2 dopisa i to: 
a) Molba za rješenje problema sigurnosti pješaka na potezu od „Spar“-a do OŠ 

„Turnić“ postavom LED markera na pješački prijelaz kod TC „Andrea“ 
- Budući da je Vijeće već tražilo navedeno od Rijeka Prometa gđi Jurčić će se 

poslati njihov odgovor u kojem se navodi da su u suradnji s MUP-om i OGU za 
komunalni sustav pokrenuli analizu svih opasnih pješačkih prijelaza, pri čemu 
se prioritetno vodi računa o broju prometnih nezgoda/nesreća, a također se 
uzimaju u obzir i svi ostali elementi koji utječu na sigurnost u prometu. 
Temeljem predmetne analize, izradit će se prioritetna lista najugroženijih 
pješačkih prijelaza, odrediti mjere koje treba poduzeti za svaku pojedinu 
lokaciju, te utvrditi okvirna dinamika izvođenja. U sklopu predmetne analize 
biti će obrađena i predmetna lokacija. 

 
b)  Žalba na preopterećenost linije br. 6 i nepoštivanje voznog reda uz prijedlog 

promjene trase linije autobusa 2a kako bi se rasteretio pritisak na liniju 6 i to 
na način da linija 2a ne skreće iz Čandekove u ulicu R. Benčića, već da 
produži, te nakon OŠ „Turnić“ skreće prema ZTC-u. 

- Gđi Jurčić će se uputiti sljedeći odgovor: „Organizacija i provođenje javnog 
gradskog prijevoza isključivo se nalaze u nadležnosti tvrtke „Autotrolej“, a ne 
mjesnih odbora na području grada Rijeke, te Vas upućujemo da se obratite na 
njihovu adresu. Napominjemo da do sada nismo zaprimili primjedbe građana 
vezane za navedenu tematiku“. 
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AD 3 
 
      Zaključak: 

 
• Potrebno je od OGU za komunalni sustav zatražiti postavu barem 2 košarice za 

smeće na relaciji od bivše „Točke“ do benzinske postaje „Ina“ kako bi se 
spriječila devastacija upravo očišćenog prostora na trasi koju svakodnevno 
koriste učenici iz dvije obližnje Srednje škole, ali i ostali građani. 
 

 
Sjednica je završila u 20:00 sati 

 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 
                     Zapisničar:                                                Predsjednik VMO Mlaka: 
 
                Snježana Seršić                                                    Ivo Simper, prof. 

 


