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ZAPISNIK
S 5. SJEDNICE VMO KRIMEJA
5. sjednica VMO Krimeja održana je 19.03.2015. (četvrtak) s početkom u 11 sati u prostorijama
MO Krimeja, Kumičićeva 50.
Sjednici su bili nazočni:
- Petar Petrinić, predsjednik VMO
- Boris Mijolovoć , zamjenik predsjednika VMO
- Danijela Bradamante, članica VMO
- Arsen Cinaš, član VMO
- Lucio Eškinja, član VMO
- Zoran Miličević , tajnik MO.
Ostali nazočni:
- Vladislav Klobučar, referent prometa - "Rijekapromet"
- Igor Ausilio, referent za signalizaciju - "Rijekapromet".

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći
DNEVNI RED
1. Sigurnost prometa na području mjesnoga odbora,

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.
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AD-1
Predsjednik VMO upoznao je prisutne o dosadašnjim aktivnostima Vijeća na pokušaju
povećanja prometne sigurnosti na području mjesnoga odbora, nedostatku parkirnih mjesta i
nepropisnom parkiranju, a posebno je istaknuo problem odvijanja prometa i sigurnost pješaka u
Kumičićevoj ulici. Inicijativa VMO za semaforizacijim pješačkoga prijelaza kod "Dispanzera" i
proširenja nogostupa na mostu preko željezničke pruge, iako je izrađena tehnička dokumentacija i
ishodovana potvrda glanog projekta nije realizirano zbog nedostatka sredstava.
Predstavnici Rijekaprometa upoznali su članove vijeća o poduzetim mjerama na poboljšanju
sigurnosti odvijanja promet na području mjesnoga odbora.
Nakon rasprave doneseni su slijedeći
Zaključci:
1. Izrađeno projektno rješenje za poboljšanje sigurnosti pješaka, čime bi se ujedno
onemogućilo nepropisno parkiranje kod "Dispanzera", u Kumičićevoj ulici dostavit
će se na uvid i mišljenje Vijeću mjesnoga odbora,
2. Semafor na početku Ulici Danijela Godine premjestit će se uz rub ceste, a shodno
tome pomaknuti će se i "zebra" na Kumičićevoj ulici. Onemogućiti će se parkiranje
na početku te ulici postavom stupića ili ivičnjaka.
3. VMO uputit će zahtjev gradskoj upravi i Rijekaprometu da se raskrižje ulica Drage
Gervaisa i Kumičićeva građevinski i prometno uredi – radijus skretanja u desno je
nedovoljan, pogotovo za kamione.
4. VMO uputit će zahtjev gradskoj upravi i Autotroleju za ukidanjem autobusnog
stajališta u Ulici Drage Gervaisa kbr. 11 (iz smjera Grada) za novu gradsku autobusni
liniju br. 9. iz razloga što je uočeno da je putnici ne koriste. Uspostavom tog
stajališta ukinuta su četiri parkirna mjesta.
5. VMO je primilo na znanje da će se tijekom ove godine postaviti novi asfaltni sloj u
Kumičićevoj ulici.

Sjednica je završila u 13 sati.
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice.
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:

Predsjednik VMO Krimeja:

Zoran Miličević

Petar Petrinić
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