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

026-02/15-10/3
2170/01-09-10-15-2
30. ožujka 2015.
ZAPISNIK
S 5. SJEDNICE VMO DRENOVA

5. sjednica VMO Drenova održana je 30. ožujka 2015. godine u 18.30 sati.
Sjednici su bili nazočni:
- Damir Popov, predsjednik VMO
- Robert Štefan, zamjenik predsjednika VMO
- Aleksandar Bulog, član VMO
- Zorka Ćoso, članica VMO
- Tomislav Vukušić, član VMO
- Stanko Vunić, član VMO
- Dolores Linić, tajnica MO
Sjednici nisu bili nazočni:
- Nenad Mance, član VMO
Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice VMO Drenova:
 Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO. Predložen je sljedeći
DNEVNI RED
1. Drenovski list – uredništvo lista i priprema novog izdanja
2. Sportski susreti MO-a povodom Dana Svetog Vida
3. Preraspodjela razlike sredstava komunalnih prioriteta za 2014. godinu
4. Poziv - prijedlog komunalnih prioriteta za 2016. godinu
5. Poziv na zajednički sastanak MO-a s Komunalnim sustavom
6. Poziv na tematske sjednice Odbora za mjesnu samoupravu
7. Odgovor OGU za komunalni sustav – ugradnja dodatnih instalacija u iskope VIK-a
8. Osvrt na sastanak u Rijeka prometu d.d. Rijeka
9. Grupa solidarne razmjene – upit za podršku
10. Produženje radnog vremena ugostiteljskih objekata na Drenovi
11. Razno - informacije i zamolbe građana

Dnevni red prihvaćen je jednoglasno, bez primjedbi.
AD 1
Christian Grailach, urednik Drenovskog lista u predložio je Vijeću teme i aktualnosti koje bi se
pripremile za novo izdanje lista u mjesecu lipnju, odnosno početkom mjeseca srpnja.


Vijeće je prihvatilo prijedlog Christiana Grailacha za izdavanje novog broja
Drenovskog lista.
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AD 2
Iz Odjela za gradsku samoupravu i upravu pristigao je poziv na sudjelovanje u sportskim susretima
mjesnih odbora povodom dana Svetog Vida u mjesecu lipnju.
Zaključak:
 Vijeće je navedeno primilo na znanje.

AD 3
S obzirom na odgovor TD Rijekapromet d.d. Rijeka o nemogućnosti postavljanja usporivača
prometa na dvije nove lokacije koja bi se realiziralo iz razlike sredstava prioriteta iz 2014. godine u
iznosu od 70.000,00 kuna Vijeće predlaže nove zamjenske lokacije:
- uređenje kolnika u Ulici Ivana Žorža od spusta kraj kućnog broja 10 prema raskrižju, kao i
od raskrižja prema donjem dijelu Ulice Ivana Žorža, do skretanja prema Osnovnoj školi
Fran Franković
- uređenje oštećenog kolnika kraj Crkve Svetog Jurja u Ulici Svetog Jurja u nastavku od
kućnog broja 9
- eventualno rješavanja izlaza iz Ulice Podbreg na križanje kraj crkve Svetog Jurja (loša
preglednost zbog podignutog zemljišta)
Zaključak:
 Novi prijedlog zamjenskih lokacija dostavljen je nadležnom Rijekaprometu d.d.
Rijeka.
 Vijeće će se obratiti i Prometnoj policiji Rijeka kako bi se postigla bolja prometna
sigurnost na području MO Drenova, naročito na točkama koje su najkritičnije križanje Mrkopaljske ulice i Ceste "A" te Ulica Brdina.
AD 4
Grad Rijeka, Odjel za gradsku samoupravu i upravu – Direkcija za mjesnu samoupravu uputio je
poziv građanima, ovlaštenim predstavnicima suvlasnika stambeno-poslovnih objekata i udrugama
građana da se u sjedištima mjesnih odbora od 1. do 20. travnja 2015. godine zaprimaju prijedlozi
za uređenje i održavanje objekata komunalne infrastrukture (male komunalne akcije) za 2016.
godinu.
Zaključak:
 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Na temelju prijedloga izradit će se program i
utvrditi prioritete za 2016. godinu koji će po njihovom usvajanju na Gradskom vijeću
činiti sastavni dio Plana raspodjele sredstava za prioritetno održavanje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture.
AD 5
Direkcija za mjesnu samoupravu organizirala je zajednički sastanak predstavnika odjela gradske
uprave i komunalnih društava sa predstavnicima Vijeća mjesnih odbora koja će se održati u
Gradskoj vijećnici, 13. travnja.
Zaključak:
 Vijeće je navedeno primilo na znanje.

AD 6
Odbor za mjesnu samoupravu uputio je poziv Vijećima mjesnih odbora za održavanjem tematskih
sjednica za pojedine grupacije mjesnih odbora grupiranih po teritorijalnom principu.
Zaključak:
 Vijeće je navedeno primilo na znanje.
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AD 7
Temeljem upita Vijeća MO Drenova Komunalnom sustavu Grada Rijeke o mogućnosti ugradnje
dodatnih instalacija u iskope Vodovoda i kanalizacije pristigao je odgovor Komunalnog sustava u
kojem se navodi da infrastruktura koja se ugrađuje isključivo služi za potrebe proširenja,
rekonstrukcije i dogradnje sustava odvodnje otpadnih voda, a investitor je KD Vodovod i
kanalizacija d.o.o. Tijekom postupka izrade tehničke dokumentacije i ishođenja dozvola za gradnju
sukladno propisima kojima se regulira to područje nije obrađivana ostala komunalna infrastruktura,
već radove zamjene i rekonstrukcije vrše komunalna i trgovačka društva zasebno, ovisno o kojim
je instalacijama riječ.
Zaključak:
 Vijeće je navedeno primilo na znanje.

AD 8
Predstavnici Vijeća, predsjednik Vijeća Damir Popov i Stanko Vunić, vijećnik u ime Pododbora za
komunalnu infrastrukturu prisustvovali su sastanku u Rijeka prometu d.d. Rijeka. Tema sastanka
bila su prometna rješenja, komunalni prioriteti, redovno održavanje i sigurnost u prometu. Za
pitanja vijećnika o izgradnji parkirališta na kat, bukobrana ili projektiranja uz problematiku
neriješenog vlasništva, vijećnici su upućeni u nadležne službe Grada Rijeke.
Zaključak:
 Vijeće je navedeno primilo na znanje.
AD 9
Vijeću se obratila Grupa solidarne razmjene – Ogranak Drenova sa zamolbom za odobrenjem
organiziranja eko-tržnice na Cvetkovom trgu za sezonu 2015.
Zaključak:
 Vijeće je suglasno sa održavanjem ekoloških tržnica na Drenovi i daje svoju podršku
grupi građana okupljenih u Grupu solidarne razmjene. Vijeće smatra kako je
potrebno, što se i navelo u zahtjevu, vizualno i prostorno odvojiti male lokalne
necertificirane proizvođače od ekološki certificiranih proizvođača kako među
posjetiteljima ne bi došlo do zabune.
AD 10
Na traženje Odjela za poduzetništvo Vijeće je suglasno za produženje radnog vremena Caffe bara
"11" u traženom vremenu s napomenom da razina buke iz objekata bude u skladu s propisima.
Isto tako Vijeće smatra da tematske večeri trebaju obuhvaćati sadržajniji kontekst, kreativan
program, a ne samo prezentaciju određenog vrsta pića, te da se produžetak radnog vremena ne bi
trebalo tražiti za svaki vikend u mjesecu zbog okolnog stanovništva.

AD 11
11.1 Zahtjev gosp. Borisa Sabolića za uređenjem pješačke komunikacije u Ulici Drenovski put kod
kućnih brojeva 38 do 46, Vijeće će uključiti u Plan komunalnih prioriteta za 2016. godinu.
11.2 Zahtjev obitelji Squasa - Halepović za proširenjem javne rasvjete u Ulici Humski put kod
kućnog broja 10 Vijeće će uključiti u Plan komunalnih prioriteta za 2016. godinu.
11.3 Zahtjev gđe Branke Korošec za uređenje zelene površine u Ulici Severinska kod kućnih
brojeva 14 i 16 Vijeće će uključiti u Plan komunalnih prioriteta za 2016. godinu.
11.4 Temeljem dopisa gosp. Alda Volka o uklanjanju stabla cedra i problematike održavanja
čistoće na starom groblju Donja Drenova Vijeće će se obratiti nadležnom KD Kozala sa zamolbom
za održanje sastanka.
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11.5 Temeljem žalbe obitelji Frančišković zbog neprihvaćanja uređenja pristupnog puta u Ulici
Podbreg u Plan komunalnih priroriteta za 2015. godinu, predmet je ponovno upućen od strane
Odjela gradske uprave za komunalni sustav Rijekaprometu d.d. Rijeka na preispitivanje takve
odluke.
11.6 Temeljem dopisa Vijeća o problematici liječenja ovisnika na Drenovi iz Hrvatskog zavoda za
zdravstveno osiguranje Vijeću je pristigla obavijest kako isti nije nadležan za organizaciju
provođenja liječenja bolesti ovisnosti izvan ordinacije izabranog doktora.
11.7 KD Vodovod i kanalizacija uputio je dopis Vijeću i gospodinu Davidu Benčanu u kojem se
navodi da će se u razdoblju od 2016. do 2019. godine izvoditi najveći dio radova na dogradnji
nedostajućih komunalnih vodnih građevina za koje se izrađuje projektna dokumentacija, pa će time
biti obuhvaćena i Ulica Benaši.

Ovaj se zapisnik sastoji od četiri (4) stranice.
Sjednica je završila u 21.00 sat.
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:
Dolores Linić

Predsjednik VMO Drenova
Damir Popov

4/4

