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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  MLAKA  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/09-16/4 
URBROJ:  2170/01-09-10-09-1 
Rijeka,  22.04.2009. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 46. SJEDNICE VMO MLAKA 
 

46. sjednica VMO Mlaka održana je 22.04.2009. (srijeda) s početkom u 18:00 sati u prostorijama 
MO Mlaka, G. Duella 2/b. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Damir Cindrić, predsjednik VMO 
- Elena Dorčić-Spatola, zamjenica predsjednika VMO 
- Rajmond Meničanin, član VMO 
- Ante Ničeno, član VMO 
- Luka Šušić, član VMO 
- Snježana Seršić, tajnica MO. 
 
Predsjednik VMO je otvorio sjednicu i predložio sljedeći 
 

DNEVNI RED 
 
1. Usvajanje zapisnika 45. sjednice VMO Mlaka. 
2. Rasprava i utvrñivanje prioriteta u održavanju objekata i ureñaja komunalne infrastrukture 

za 2010. godinu. 
3. Rasprava i urtvrñivanje programa obilježavanja Dana MO. 
4. Rasprava o zahtjevima pristiglim izmeñu dvije sjednice. 
5. Sportska natjecanja povodom Dana Svetog Vida. 
6. Razno. 
 

Dnevni red  je jednoglasno usvojen. 
 
 
AD 1 
 
Usvajanje zapisnika s 45. sjednice VMO Mlaka: 

• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 

 
AD 2 
 
Predsjednik VMO g. Damir Cindrić informirao je vijećnike o prijedlozima grañana za male 
komunalne zahvate, a zatim su i sami vijećnici predložili nekoliko prijedloga za sanaciju. 
 

Zaključak: 
• Nakon rasprave jednoglasno je donesen prijedlog prioriteta u održavanju objekata i 

ureñaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu i to: 
             -  Sanacija zida u ulici Luki kod kućnog broja 5 
             -  Sanacija pločnika u ulici Luki kod kućnih brojeva 5, 7, od 9 do 11, 14, 19 i 21 
              -  Sanacija kolnika u ulici Luki kod kućnih brojeva 5, 11, od 21 do 66 i 22 
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             -  Proširenje javne rasvjete u parku Mlaka (projekt napravljen prioritetima za  
                2009. godinu)  
             -  Pojačanje rasvjete u parku Crvenog križa 
             -  Proširenje postojećeg etažnog parkirališta u ulici F. Čandeka 23b. 
 
AD 3 
 
Prema usvojenom programu „Dani MO Mlaka“ potrebno je pripremiti njegovu realizaciju. Nakon 
rasprave jednoglasno je donesen sljedeći:  
 

Zaključak: 
 

I. Iako se Dan MO Mlaka tradicionalno obilježava 3. maja, ove godine će se 
zbog nailazećih praznika svečana sjednica održati 30. travnja u 19 sati.  

II. Prema usvojenom programu "Dani MO Mlaka", tajnica će kontaktirati sve 
sudionike u programu i organizirati sve što je potrebno za realizaciju 
programa. 

III. 23. travnja u 19 sati otvorit će se izložba fotografija Planinarskog društva 
“Duga”. 

IV. 27. travnja od 10 do 12 sati u suradnji s Gradskim društvom Crvenog križa 
provest će se akcija besplatnog mjerenja tlaka i šećera u krvi. 

V. 29. travnja u 18 sati održat će se predavanje gñe Nevenke Skendžić iz 
Udruge „Pacijent danas“. 

VI. 30. travnja u 19h održat će se svečana sjednica s domjenkom za uzvanike.  
U kulturno-umjetničkom programu sudjeluju djeca OŠ "Podmurvice", 
održat će se gitaristički koncert "Vjekoslav Knežević - zaboravljeni Riječki 
trubadur", kao i izložba slika Milice Spinčić i Vladimira Provči 

VII. 5. svibnja u 18 sati održat će se tradicionalni Turnir u šahu pod vodstvom 
voditelja Škole šaha gdina Gorana Mufića. 

VIII. Dogovoren je popis uzvanika kojima će se poslati pozivnice za svečanu 
sjednicu, proslavu Dana MO Mlaka. 

 
AD 4 

Predsjednik VMO g. Damir Cindrić informirao je prisutne vijećnike o zahtjevima grañanima i 
dopisima primljenim izmeñu dvije sjednice. 
 

Zaključak: 

 
• Vijeće prihvaća na znanje dopis kojeg je Rijeka Promet uputio Direkciji Plana i 

izgradnje kom. sustava, a u kojem se traži odobrenje za postavljanje stupića na 
pločnik od spoja sa Zvonimirovom ulicom do M. Barača 22b. 

 
• Vijeće prihvaća na znanje dopis kojeg je Rijeka Promet uputio Direkciji Plana i 

izgradnje kom. sustava, a u kojem se traži odobrenje za postavljanje stupića na 
pločnik u ulici V. P. Širole i R. Benčića. 

 
• Vijeće prihvaća izvješće sa sastanka koji je održan 10.04. s arhitektima iz tvrtke 

"Prag" d.o.o kojima je Grad Rijeka dodijelio izradu nacrta za etažno parkiralište 
pored nogometnog igrališta "Podmurvice". Prezentirano je idejno rješenje (u 
završnoj fazi) koje predviña izgradnju parkirališta na 3 etaže (1 u razini ceste i 2 
ispod), čime bi se osiguralo cca 130 parkirnih mjesta. Čim projekt bude gotov, uputit 
će se nadležnoj službi Grada Rijeke i mjesnom odboru Mlaka. Realizacija će ovisiti o 
prihvaćanju i visini sredstava koje odobrava Grad Rijeka. 

 
• Vijeće prihvaća odgovore KD „VIK“ na dopise MO Mlaka vezane uz izvoñenje 

kanalizacije u ulici Luki, te sanaciju nakon izvoñenja prijašnjih radova.   
 



 3/3 

            U odgovorima se navodi sljedeće:  
 
            1. Obzirom da je sustav javne odvodnje potpuno izgrañen na svim javnim i  
           prometnim   prometnim površinama u ulici Luki, predmetna rekonstrukcija – spajanje  
           južnog dijela ulice Luki na sustav odvodnje ne može se očekivati u skorije vrijeme.   
           Navedeni objekti imaju uvjete za priključenje na postojeću kanalizaciju (gravitacija /    
           tlačno) 
           2. KD "VIK" je tijekom 2004. godine izvodio radove na rekonstrukciji kolektora i dijela 
           tlačnog voda u ulici Luki. Budući da u garantnom roku od 2 godine nije zaprimljena   
           pritužba na kvalitetu radova, ne smatraju se nadležnim.  
           Vijeće će sanaciju oštećenog kolnika i pločnika u ulici Luki uvrstiti u prijedlog     
           prioriteta za sljedeću godinu. 
 

• Vijeće prihvaća žalbu gñe Kovačević iz ulice Podmurvice 8 na neadekvatan zahvat 
Rijeka Prometa na odvodnji oborinskih voda u ulici Podmurvice. Na spoju s ulicom 
V. P. Širole pored postojeće, postavljena je još jedna slivna rešetka, no problem nije 
riješen već se za kišnih dana i dalje slijevaju bujice vode niz ulicu Podmurvice. 
Reklamacija će se uputiti Rijeka Prometu. 

 
• Vijeće prihvaća molbu stanara nebodera V. P. Širole 12 koji ponovo traže sanaciju 

odrona kamenja i zemlje 5m ispod ulice (kod k. br. 12 prema broju 10). Prošle godine 
je Odjel za komunalni sustav sanirao opasan pokos i uklonio nepoželjnu vegetaciju, 
no prema tvrdnji grañana odron je sve veći i predstavlja veliku opasnost po grañane. 
O navedenoj situaciji uputit će se dopis Odjelu za komunalni sustav i zatražiti izvid 
terena, te njegova sanacija. 

 
AD 5 
 
      Zaključak: 
 

• Odjel za gradsku samoupravu i upravu i ove godine obilježava blagdan zaštitnika 
Grada Rijeke – Svetog Vida. Tim povodom održat će se sportska natjecanja mjesnih 
odbora u disciplinama: mali nogomet, boće, briškula i trešeta, te potezanje konopa. 
Vijeće MO Mlaka nema saznanja o zainteresiranim osobama za sudjelovanje. Tajnica 
će plakatima informirati grañane, a kontaktirat će i gdina Karabaića iz nogometnog 
kluba „Dedal“ koji koristi nogometno igralište Podmurvice. 

 
AD 6 

      Zaključak: 
 

• Vijeće prihvaća prijedlog gdina Ničena da se Rijeka Prometu uputi zahtjev za 
postavljanje prometnog znaka na ulaz u etažno parkiralište u ulici F. Čandeka 23b, 
kojim bi se zabranio ulaz i parkiranje za sve osim osobnih automobila. 

 
 
 
 
Sjednica je završila u 21:00 sat. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Mlaka: 
 

Snježana Seršić Damir Cindrić 
 
 
 
 


