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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  DRENOVA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/10-10/3 
URBROJ:  2170/01-09-10-10-2 
Rijeka,  31. ožujka 2010. 
                       

ZAPISNIK 
S 46. SJEDNICE VMO DRENOVA 

 
46. sjednica VMO Drenova održana je 31.ožujka 2010. (srijeda) u 18.00 sati u prostorijama MO 
Drenova, Cvetkov trg 1. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Damir Medved, predsjednik VMO 
- Zorka Ćoso, zamjenica predsjednika VMO 
- Miljenko Glavan, član VMO 
- Stjepan Marković, član VMO 
- Ivica Brletić, član VMO 
- Zlatko Perković, član VMO 
- Dolores Linić, tajnica MO 
 
Sjednici nisu bili nazočni:   
 
- Katherine Trinajstić, članica VMO 
 
Usvajanje zapisnika s 45. sjednice VMO Drenova: 

• Zapisnik je jednoglasno usvojen 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
1. Usvajanje prijedloga ureñenja i održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2011. 

godinu (prioriteti) 
2. Očitovanje Vijeća o DPU više stambenih grañevina po programu POS-a na Donjoj 

Drenovi i osvrt na održani sastanak s Odborom za promet Gradskog vijeća Grada 
Rijeke 

3. Utrošak razlike po realiziranim sredstvima prioriteta iz 2009 .godine 
4. Nemogućnost realizacije projekta u okviru Riječkog programa lokalnog partnerstva za 

2010. godinu – Biciklističke staze Velog vrha 
5. Sportski susreti MO-a povodom Dana Svetog Vida 2010. godine 
6. Razno: informacije i zamolbe grañana  

 
Dnevni red  prihvaćen je jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
 
AD 1 

Predsjednik VMO  g. Medved  dao je vijećnicima na raspravu pristigle prijedloge grañana 
za usvajanje prijedloga ureñenja i održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2011. 
godinu (prioriteti) 
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Zaključak: 

• Vijeće je usvojilo pristigle prijedloge, s naglaskom da će većina planiranih sredstava 
za rješavanje komunalnih prioriteta u 2011. godini biti usmjerena na rješavanje 
semaforizacije na raskrižju iznad Osnovne škole "Fran Franković". Nije usvojen 
prijedlog iscrtavanja parkirališnih mjesta na kolniku  Žminjske ulice. Ostali pristigli 
prijedlozi mogu se rješavati u narednom periodu, ovisno o raspoložim sredstvima 
izdvojenim za komunalne prioritete. 

 
AD 2 
Predsjednik VMO  g. Medved  dao je vijećnicima informaciju o komentarima na Detaljni plan 
ureñenja po programu  POS-a na Donjoj Drenovi, kao i osvrt na održani sastanak s Odborom za 
promet Gradskog vijeća Grada Rijeke u svezi istog. 
 
Zaključak: 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje.  

 
 
 
AD 3 
Predsjednik VMO g. Damir Medved  je nazočnim vijećnicima dao informaciju o nastaloj razlici 
sredstava po realiziranim radovima iz Plana prioriteta za 2009. godinu. 
 
 

Zaključak: 

• Vijeće je jednoglasno prihvatilo prijedlog da se ostvarena razlika utroši za rješavanje 
prolaza izmeñu Crkve i Ugostiteljskog objekta "Dominus" na Cvetkovom trgu.  

 
AD 4 
Predsjednik VMO g. Damir Medved  je nazočnim vijećnicima pročitao odgovor OGU za gradsku 
samoupravu i upravu o nemogućnosti realizacije Projekta lokalnog partnerstva "Biciklističke staze 
Velog vrha na Drenovi" zbog traženja "Hrvatskih šuma" da se izvrši zakup zone, što u ovom 
slučaju nije moguće jer nisu planirana sredstva za zakup zemljišta za ovu namjenu.  
 
 
 

Zaključak: 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje.  

 
 
AD 5 
Tajnica je obavijestila vijećnike o Sportskim susretima MO-a povodom Dana Svetog Vida 2010. 
godine. MO Drenovu predstavljat će ekipa boćarica i kartaša.  
 

Zaključak: 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
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AD 6 
Predsjednik VMO g. Damir Medved  je nazočnim vijećnicima dao na raspravu pristigle prijedloge i 
zamolbe  Vijeću: 
 

- Obavijest Košarkaškog kluba "FSV" Rijeka o održavanju akcije sakupljanja staroga papira i 
sekundarnih sirovina. 

 
Zaključak: 

• Vijeće je jednoglasno prihvatilo prijedlog. 

 
 
 
- Zahtjev  gospodina Christiana Grailacha za rješavanjem izlaza iz Žminjske ulice na Ulicu Braće 
Hlača zbog nepreglednosti uslijed postavljenih baja.  
 
 

Zaključak: 

• Vijeće je odlučilo zahtjev proslijediti nadležnim službama. 
 
 

 
 
- Zahtjev  gospodina Mate Bulića za promjenom voznog reda linije 13. 
 
 

Zaključak: 

• Vijeće je odlučilo zahtjev proslijediti nadležnim službama. 
 

 
 
 
 
 
Sjednica je završila u  20.00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Drenova: 
 

Dolores Linić Damir Medved, mr.sc.  
  
 


