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Rijeka,

31.07.2013.
ZAPISNIK
S 43. SJEDNICE VMO ŠKOLJIĆ

43. sjednica VMO Školjić održana je 31.07.2013. s početkom u 17 sati u prostorijama
MO Školjić, Žrtava fašizma 2
Sjednici su bili nazočni:
• Juro Perković, predsjednik VMO
• Elvira Dizdarević, zamjenica predsjednika VMO
• Deizi Štimac, članica VMO
• Ljubomir Kočka, član VMO
• Predrag Miletić, član VMO
• Koraljko Pasarić – predsjednik Pododbora za kulturu
• Robert Baus, tajnik MO
Predsjednik VMO predložio je slijedeći

DNEVNI RED
1. Zamolba vlasnika poduzeća "Karakal" i "Ri-Kor" za ukidanje jednog parkirnog mjesta
ispred Žrtava fašizma 6
2. Vodovodna 23 – korištenje neuvjetnog gradskog stana
3. Konzumacija droge na parkiralištu iza Žrtava fašizma 8 i Ivana Grohovca 2
4. "Ljeto u Starom gradu"
5. Razno

AD 1)
Tajnik MO upoznao je VMO sa zamolbom vlasnika poduzeća "Karakal" i "Ri-Kor" za
ukidanje jednog parkirnog mjesta ispred Žrtava fašizma 6. Naime, u istoj zamolbi navodi
se kako je pristup objektu iz pravca Žrtava fašizma 6 otežan zbog parkiranih automobila
te mušterije nekad niti ne znaju kako ući u objekt, a takoñer je zatraženo da se preko
postojeće zelene površine uredi manja pješačka staza ulazu u objekt.
VMO je zaključilo kako ne može dati suglasnost za ukidanje jednog parkirnog mjesta
obzirom da je svako parkirno mjesto u ovoj zoni dragocjeno, tim više što se u objekt
"Karakala" može nesmetano ući iz pravca ulice Aldo Collonnelo. Takoñer je zaključeno
da se nema ništa protiv ureñenja pješačkog pristupa iz pravca Ž.fašizma 6 ukoliko za isto
vlasnik pribavi suglasnost Grada, s time da se taj zahvat ne financira iz komunalnih
prioriteta MO.

AD 2)
Predsjednik VMO izvjestio je Vijeće s primjedbama dijela grañana iz Vodovodne
ulice o vjerojatnom bespravnom useljenju nepoznate višečlane obitelji u derutni gradski stan
u Vodovodnoj 23. Kako je napomenuto, u tom stanu nema niti tekuće vode niti funkcionalnog
sanitarnog čvora te stanari nuždu obavljaju na ulici iza trafostanice, što sve zajedno daje
ružnu sliku.
VMO je zaključilo da će o navedenom problem obavijestiti gradsko komunalno
redarstvo u čijoj je nadležnosti ovo pitanje.
AD3)
G. Koraljko Pasarić prenio je Vijeću primjedbe dijela stanara Ž.fašizma 8 koji su istaknuli
da je u proteklih godinu dana od otvorenja Prihvatilišta za beskućnike primjetno učestalije
spavanje nepoznatih osoba na klupama u parku, pa i na klupama na samom dječjem
igralištu zbog čega je u jednom slučaju došlo do sukoba s majkom malog djeteta, na granici
s fizičkim. Naročito su istaknuli na učestalije noćno okupljanje nepoznatih osoba iza zgrade i
pronalazak upotrijebljenih šprica.
VMO je zaključilo kako nema dovoljno informacija, a kamoli dokaza da su ove pojave u
vezi sa štićenicima prihvatilišta, ali obzirom na stvarno stanje za to možda ima indicija, te je
zaključeno da se o svemu izvijesti PU Primorsko-goranska, 1. PP sa zahtjevom pojačanog
izvida radi utvrñivanja i procesuiranja eventualnih prekršaja i/ili kaznenih djela za skitnju i
nedozvoljeno konzumiranje opojnih sredstava.
AD 4)
Tajnik MO i g. Pasarić izvijestili su VMO da su sve pripremne radnje za ovogodišnje
"Ljeto u Starom gradu" izvršene, te da nakon realizacije još nekih tehničkih pojedinosti
(dovoz bine i tehnike) program može bez smetnje započeti u planiranom roku.
VMO je informaciju prihvatilo bez rasprave.
AD 5)
Kako pod točkom "razno" nije bilo prijavljenih za raspravu, predsjednik VMO je u 19:00
zaključio sjednicu.
Ovaj se zapisnik sastoji od 2 (dvije) stranice

Zapisničar:
Robert Baus

Predsjednik VMO:
Juro Perković

