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PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  
                   GRAD RIJEKA 
 

MJESNI ODBOR  GORNJA VEŽICA 
      VIJEĆE MJESNOG ODBORA  
 

KLASA :     026-02/09-11/3 
URBROJ : 2170/01-09-10-09-1 
Rijeka,       23. 3. 2009. 
 
 

ZAPISNIK 
SA 40. SJEDNICE VMO GORNJA VEŽICA 

ODRŽANE 23. OŽUJKA 2009. GODINE 
 

40. sjednica VMO Gornja Vežica održana je 23. veljače 2009. godine (ponedjeljak) s 
početkom u 18.00 sati u prostorijama MO Gornja Vežica, Zdravka Kučića 1. 
 
Sjednici su bili nazočni:   
- Vinko Vukušić, predsjednik VMO 
- Ivan Šubat, zamjenik predsjednika VMO 
- Josip Rubinić, član VMO 
- Marko Gojević, član VMO       
- Marijan Bačić, član VMO 
- Šime Kurtin, član VMO 
- Sonja Ban, tajnica MO 
- Boris Komadina, Arhitektonski ured Prag d.o.o. 

       
Sjednici nisu bili nazočni:  
- Adam Butigan, član VMO 
 
 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći  

 
D N E V N I     R E D 

 
1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 39. SJEDNICE VIJEĆA MJESNOG ODBORA 
2. PREZENTACIJA DOKUMENTACIJE O IZGRADNJI PARKIRALIŠTA U ULICI 

RATKA PETROVIĆA (Izlagatelj: gosp. Boris Komadina, Arhitektonski ured Prag 
d.o.o.) 

3. IZVJEŠTAJ S OBILASKA TERENA  
4. RAZNO 

- TROŠKOVI VMO – FINANCIJSKO STANJE 
- AKTIVNOSTI VMO KOJE ĆE SE PROVODITI U NAREDNOM RAZDOBLJU 
- UZNEMIRAVANJE GRAðANA ULICE R. PETROVIĆA 27/29  
 

Dnevnom redu je dodana točka 2. te kao takav jednoglasno prihvaćen, bez primjedbi. 
 

AD. 1. 
 
Zapisnik sa 39. sjednice Vijeća mjesnog odbora jednoglasno je usvojen. 
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AD. 2. 
 
 Temeljem zaključka s prošle sjednice na kojoj je odlučeno da će se obratiti gosp. 
Blaževiću, ravnatelju Direkcije plana, razvoja i izgradnje pri OGU za komunalni sustav 
kako bi se dogovorili o terminu sastanka vezano za izgradnju parkirališta u ulici Ratka 
Petrovića, dogovoreno je da će sjednici prisustvovati gosp. Boris Komadina, Arhitektonski 
ured Prag d.o.o. 
 Predsjednik Vijeća pozdravio je gosp. Komadinu u ime nazočni članova Vijeća te 
zamolio da nam prezentira elaborat odnosno studiju o mogućnosti izgradnje parkirališta 
na kat u ulici Ratka Petrovića. 
Gosp. Šubat je izrazio veliko zadovoljstvo projektom jer smatra kako je to projekt od 
značaja za ulicu Ratka Petrovića ali i za cijelu Vežicu budući je nedostatak parkirnih 
mjesta jedan od najvećih i stalnih problema Gornje Vežice.  
 Nakon što je gosp. Komadina obrazložio elaborat temeljem kojeg bi se izgradnjom 
parkirališta dobilo još 40 parkirnih mjesta, prisutni su  
zaključili  
  • da se razmotri mogućnost proširenja parkirališta kako bi se dobio veći broj 
parkirnih mjesta najmanje stotinjak. 

Gosp. Komadina će prijedlog razmotriti te će Vijeće o istome obavijestiti idući 
tjedan.  
 
AD. 3. 
 
 Tajnica je prisutne informirala o obilasku terena sa gñom. Gržetić, Rijeka promet 
d. d. tijekom kojeg su se obišle ulice Ratka Petrovića, Zdravka Kučića, Tome Strižića i 
Vjekoslava Dukića.  
 Najveći problem s kojim su djelatnici Rijeka prometa već upoznati je nedostatak 
parkirnih mjesta radi čega vozači parkiraju vozila na nogostupu te se tako onemogućava 
prolazak pješacima. 
 Obzirom na navedeno, Mjesni odbor se u nekoliko navrata pismeno obraćao gñi. 
Gržetić sa zahtjevom za postavljanjem stupića  na nogostupu u ulici Zdravka Kučića od 
kbr. 14 do 28. 
 Dopis je ponovo proslijeñen nakon što je gña. Gržetić prilikom obilaska vidjela 
stanje te će se s dobivenim odgovorom upoznati Vijeće.  
 
 Budući da su stanari zgrade ulice Zdravka Kučića 14 odustali od prijedloga za 
proširenjem pristupnog puta kod navedenog kućnog broja, neutrošeni iznos prebacit će 
se na stavku ureñenja odvodnje oborinskih voda kod Doma "Ž. Marča" – sjedišta Mjesnog 
odbora. 
 
 Na traženje i urgiranje Vijeća i grañana, započeli su radovi na postavljanju 
autobusne čekaonice na spoju ulica Braće Stipčić i Zdravka Kučića. 
 Obzirom da je prije nešto više od dva mjeseca uklonjena stara autobusna 
čekaonica u ulici Ratka Petrovića ispod kbr. 27, u tijeku je postavljanje nove.  
 Gosp. Šubat ističe da bi se nadležnima za postavljanje autobusnih čekaonica 
trebala uputiti kritika radi dugog razdoblja koliko je prošlo izmeñu uklanjanja i postavljanja 
nove čekaonice u ulici Ratka Petrovića.   
   
AD. 4.  
 
 Predsjednik Vijeća prisutne je upoznao sa dosadašnjim troškovima koji su utrošeni 
za realizaciju programa Maškarani ples za djecu održan krajem mjeseca siječnja te sa 
troškovima utrošenim radi održavanja sjednice Vijeća i predstavnika III. PP Rijeka a koji 
terete poziciju reprezentacija VMO. 
 
 Tajnica je nazočne upoznala sa planovima i programima koji bi se prema 
programu trebali realizirati.  
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• Tijekom mjeseca travnja kontaktirat će se Udruga stanara – suvlasnika 
stambenih zgrada kao i Udruga za razvoj ekologije i energetike radi održavanja 
predavanja i zbora grañana radi prikupljanja prijedloga prioriteta za 2010. godinu. 

• Potrebno je odrediti termin za provoñenje ekološke akcije na brdu Sveti Križ u 
dogovoru sa OGU za komunalni sustav, KD Čistoća i OGU za razvoj, urbanizam, 
ekologiju i gospodarenje zemljištem. Prema programu ista bi se trebala realizirati u 
mjesecu svibnju. 

• Radi obilježavanja Majčinog dana te programa koje je Vijeće planiralo, tijekom 
mjeseca travnja održat će se sastanak sa gñom. Hržić, Udruga Loptica kako bi  se 
dogovorilo detalje programa.  

 
 
Predsjednik je upoznao nazočne sa problematikom koja se konstantno ponavlja u 

ulici Ratka Petrovića 27/29 a radi se o uznemiravanju grañana od strane grupice vandala. 
S istim su u nekoliko navrata telefonski ali i pismeno upoznati djelatnici III. PP koji su 
obišli područje. 

  
 
 
Sjednica je završila u 19.30 sati.  
U Rijeci, 23. ožujka 2009. godine. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od četiri (3) stranice. 

 
 
 

Zapisničar-referent za mjesnu samoupravu:               Predsjednik Vijeća mjesnog odbora:              
  

     Sonja Ban                                                                       Vinko Vukušić   
 

 


