PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA
MJESNI ODBOR DRENOVA
VIJEĆE MJESNOG ODBORA
KLASA:
URBROJ:
Rijeka,

026-02/14-10/4
2170/01-09-10-14-2
15. svibnja 2014.
ZAPISNIK
S 45. SJEDNICE VMO DRENOVA

45. sjednica VMO Drenova održana je 15. svibnja 2014. godine u 19.00 sati.
Sjednici su bili nazočni:
- Damir Medved, predsjednik VMO
- Željko Leko, zamjenik predsjednika VMO
- Josip Nađ, član VMO
- Nikolina Zvonarek, članica VMO
- Damir Popov, član VMO
- Robert Štefan, član VMO
- Walter Volk, član VMO
- Dolores Linić, tajnica MO
Usvajanje zapisnika sa 44. sjednice VMO Drenova:
 Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO. Predložen je sljedeći
DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Cvetkov trg– primjedbe i komentari
Grupa solidarne razmjene i ekološka tržnica
Dani Drenove – susret s izvođačima
Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za
2013. godinu
Zavičajni muzej Drenova – preuzimanje objekta
Izgradnja sanitarne kanalizacije i javne vodoopskrbe na području MO Drenova –
obavijest KD Vodovod i kanalizacija
Problem realizacije sredstava OGU za kulturu
Raspored kontejnera u naselju POS Drenova
Razno - informacije i zamolbe građana

Dnevni red prihvaćen je jednoglasno, bez primjedbi.
AD 1
Predsjednik VMO Damir Medved dao je vijećnicima na raspravu primjedbe građana i korisnika
poslovnih prostora vezanih za Cvetkov trg:
- postavljeni su stupići uz samu Ljekarnu (koja je izgubila mogućnost i prilaza invalida), a sada
se navedenim stupićima onemogućuje parkiranje vozila, odnosno izgubilo se 3-4 parkirna
mjesta koja su služila za kratkotrajno zaustavljanje korisnika Ljekarne. Sada nastaje
nepotrebna gužva jer se vozila zaustavljaju u produžetku Ulice Brdina koje je ionako
neprimjerena za promet prema Sveučilišnim i POS-ovim zgradama. Potrebno je zatražiti da se
stupići uklone, iako će to smanjiti komoditet prolaska pješaka.
- s obzirom na smanjen broj parkirnih mjesta, promet korisnika poslovnih prostora znatno je
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-

-

opao, što je uzrokovano i parkiranjem stanara okolnih zgrada. Potrebno je zatražiti da se
postavi prometna tabela s oznakom da je parkiranje vremenski ograničeno (npr. 2 sata) kako
bi osigurali da je parking u funkciji korištenja usluga poslovnih subjekata u zgradi na
Cvetkovom trgu. Vijeću je jasno da se radi o javnoj površini, no također smatra da je u općem
interesu podržati poslovanje ionako rijetkih poduzetnika na Drenovi.
postavljen je pilomat na ulazu u pješačku zonu. S ozirom da Caffe bar Dominus ima problema
kod dnevne dostave robe Vijeće smatra da bi im trebalo omogućiti korištenje pilomata u tu
svrhu, odnosno dostaviti šifru.
na trgu još uvijek nedostaju koševi za otpatke
Cvetkov trg je nažalost u vrlo kratkom vremenu pretvoren u "skate park" posljedica čega je
uništavanje mramornih ploča. Vijeće smatra da bi općenito trg trebalo na neki način zaštiti.
Kao trajnije rješenje Vijeće smatra da bi trebalo aktualizirati pitanje izgradnje skate parka na
Drenovi koja ionako nema dovoljno sportskih sadržaja.

Zaključak:
 Vijeće će navedene primjedbe uputiti Odjelu za komunalni sustav.
AD 2
Grupa solidarne razmjene obratila se nadležnim službama Grada Rijeke za podršku projektu Eko
Cvetko i ekološke tržnice, te Vijeću MO Drenova. Planira se održavanje ekološke tržnice jednom
mjesečno i to: 17. svibnja, 14. lipnja, 12. srpnja., 9. kolovoza, 13. rujna i 11. listopada.
Zaključak:
 Vijeće daje svoju podršku Grupi solidarne razmjene na održavanju ekološke tržnice
Eko Cvetko jednom mjesečno.
AD 3
Pripreme za Dane Drenove započele su susretom s izvođačima koji planiraju sudjelovati u
obilježavanju ovogodišnjih Dana MO. Prisustvovali su : prof. Marina Frlan Jugo iz O.š. Fran
Franković, Bruno Nemaz iz Drenovske udruge mladih, David Dunger – DVD Drenova, Alica Kolarić
i Verena Tibljaš iz Gradske knjižnice Rijeka, Vedran Tuta – Teakwondoklub Drenova, Blaženko
Perić – Caffe bar Dominus, Demir Barić – ŠPK Rirockclimbing, Christian Grailach, Robert Zeneral
u ime Udruge Bez granica i Vesna Lukanović u ime Udruge Dren. Okvirno je dogovoren hodogram
zbivanja:
1. ponedjeljak, 7. srpnja – Noć grafita – Udruga DUM – kontakt Bruno Nemaz
2. utorak, 8. srpnja – Ogranak Gradske knjižnice na Drenovi – večer s književnikom u
amfiteatru – kontakt Alica Kolarić i Verena Tibljaš
3. srijeda, 9. srpnja – sportska srijeda – predstavljanje sportskih klubova Drenove na
Cvetkovom trgu – štandovi s rekvizitima, pokazne vježbe, minitriathlon
- Teakwondoklub (Vedran Tuta)
- ŠPK Rirockclimbing (Jasna Božić i Demir Barić) i pokazna vježba na Velom vrhu
- Građanski streljački klub (Enio Došen)
- Malonogometni klub Drenova ( Blaženko Perić)
- Romano – pikado klub?
4. četvrtak, 10. srpnja- predstavljanje drenovskih udruga: Dren, Bez granica, DUM uz
slajdove na trgu
DVD Drenova – predlaže se održavanje pokazne vježbe i izložba opreme
5. petak, 11. srpnja – otvaranje izložbe slika Pave Marčinka u prostoru MO Drenova, Svečana
sjednica Vijeća, predstavljanje Drenovskog lista
6. subota, 12. srpnja : u jutarnjim satima Eko Cvetko – ekološka tržnica i polaganje vijenaca
poslijepodne: izložba na otvorenom Pul crekve
navečer: Večer kave – Blaženko Perić i Dominus uz nastup muzičara po dogovoru,
natjecanje u kuhanju kave
U programu će sudjelovati i Crveni križ s mjerenjem šećeri i tlaka, Ljekarna Primapharme sa
mjerenjem vitaminsko-mineralnog statusa, te Dobrovoljni darivatelji krvi uz akciju. Očekuje se i
koncert Zbora u Crkvi .
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Zaključak:
 Vijeće prihvaća navedeni prijedlog zbivanja povodom Dana Drenove, predlaže se
ponovni sastanak i koordinacija za 15-tak dana.
AD 4
Predsjednik VMO Damir Medved dao je vijećnicima na raspravu Izvješće o realizaciji komunalnih
prioriteta utvrđenih Planom za 2013. godinu i Izvješće o realiziranim radovima prenesenim iz 2012.
godine. Sva Izvješća nalaze se i na web stranici MO Drenova.
Zaključak:
 Vijeće je navedeno primilo na znanje.
AD 5
Temeljem inicijative Društva "Bez granica" za osnivanje Zavičajnog muzeja i zaključka Odjela za
mjesnu samoupravu da je za nastavak rada Zavičajnog muzeja potrebno definirati daljnje
upravljanje ovim objektom sazvan je zajednički sastanak za 30. svibnja 2014. s Odjelom GU za
kulturu i Odjelom GU za gospodarenje imovinom.
Zaključak:
 Vijeće je navedeno primilo na znanje.
AD 6
Vijeću je pristigao dopis KD Vodovod i kanalizacija gdje se donosi informacija o projektima
EIB/CEB i EBRD. Projektima je obuhvaćena dogradnje sanitarne kanalizacije za 30,5 kilometara i
s 4 crpne stanice, uz istovremeno izvođenje radova na 16,6 kilometara sustava javne vodoopskrbe
u oko 60-tak ulica grada na području Gornjeg Zameta, Donje Drenove, Pulca, Brašćina i Lukovića,
Škurinja, Pehlina, Srdoča i na Kostabeli. Radovi će se izvoditi u fazama i bit će organizirani u
cjeline kako se ne bi uzrokovala prometna izolacija cijelog jednog područja grada.
Zaključak:
 Vijeće je navedeno primilo na znanje.
AD 7
Program projekcija filmova "Filmske zone Bez granica" u Zavičajnom muzeju u suradnji s Udrugom
Zona 00 nemoguće je realizirati zbog problema doznake sredstava.
Zaključak:
 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Zaključilo je ponovno se obratiti Odjelu
gradske uprave za kulturu.
AD 8
Nakon održanog sastanka na lokaciji gradilišta POS-ovih stanova u mjesecu ožujku, s
predstavnicima KD Čistoća i Komunalnog sustava, te izvođačem radova pristigao je dopis KD
Čistoća s lokacijama postave kontejnera za komunalni otpad i reciklažu.
Zaključak:
 Vijeće je navedeno primilo na znanje.

AD 9
9.1
Temeljem zahtjeva Grupe navijača HNK Rijeka za iscrtavanjem grafita na području MO Drenova,
Komisija za postavljanje predmeta i privremenih objekata na području grada Rijeke uskratila je
suglasnost na tražene lokacije.
Zaključak:
 Vijeće je navedeno primilo na znanje.
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9.2
Zahtjev gđe Čovo za bojanjem ograde u Ulici Braće Hlača proslijeđen je nadležnom Rijekaprometu
d.d Rijeka.
9.3
Zahtjev stanara Škudarovkse ulice od brojeva 2-6 da se na južnoj strani ulice postave klupe
proslijeđen je nadležnom Komunalnom sustavu.
Zaključak:
 Vijeće je navedeno primilo na znanje.

Ovaj se zapisnik sastoji od četiri ( 4) 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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