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ZAPISNIK
S 51.(02-2010) SJEDNICE VMO
51. sjednica VMO Pehlin održana je 23.02.2010. (utorak) s početkom u 18 sati u prostorijama
MO Pehlin, Pehlin 58.
Sjednici su bili nazočni:
• Ivan Bogdanić, predsjednik VMO
• Kristina Banić, zamjenica predsjednika VMO
• Darko Kauzlarić, član VMO
• Marijan Vilić, član VMO
• Aljoša Bratuša, član VMO
• Lorena Pribanić, tajnica MO

Ostali nazočni:
• Stjepan Horvat, predsjednik Pododbora za ekologiju
• Renato Rubeša,predsjednik Pododbora za urbanizam i komunalna pitanja
• Ivan Rudanović, član Pododbora za kulturu
• Dobrina Ležajić, Tići 20

Usvajanje zapisnika sa 50. sjednice VMO Pehlin:
● Zapisnik je jednoglasno usvojen.

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći
DNEVNI RED
DNEVNI RED:

1. Prijedlozi idejnih rješenja ureñenja lokaliteta memorije na nekadašnju kapelicu
sv. Ivana u sklopu grañevne čestice planske oznake Z3-1 (DPU-Minakovo)
2. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana ureñenja područja Pehlin-UPU Pehlin
3. Osvrt na akciju Novog lista Sceto-neto
4. Zamolbe i pritužbe grañana
5. Razno
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Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.
AD 1
Predsjednik VMO Ivan Bogdanić izvijestio je nazočne da je renomirani kipar i profesor likovnih
umjetnosti Željko Kranjčević-Winter izradio tri prijedloga rješenja ureñenja lokaliteta memorije na
nekadašnju kapelicu Sv. Ivana , koja je planirana u sklopu grañevne čestice planske oznake Z31 (DPU-Minakovo). Članovi Vijeća razmotrili su sva tri prijedloga, te je nakon kraće rasprave
donesen zaključak.
Zaključak:
• Vijeće MO Pehlin jednoglasno se odlučilo za prijedlog pod rednim brojem dva. Prijedlog
iskorištava nagib terena, čime omogućava posjetiteljima uspon po stepenicama
ugrañenim u popločanu površinu trokuta koji završava spomen natpisom o bivšoj kapelici
i staklenim trokutom na samom vrhu. Kompozicija križa zamišljena je od nehrñajućeg
čelika, elemenata oblikovanih u formi ukriženih mačeva, saćastog presjeka. Takoñer
Vijeće inzistira da se postojeći ostatak zida porušene kapelice sačuva i ukomponira u
rješenja u konzultaciju s autorom, te da se cjelokupna površina hortikulturno uredi.
AD 2
Predsjednik Ivan Bogdanić izvijestio je nazočne da VMO primilo dopis Odjela gradske uprave za
razvoj,urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem vezano uz izradu Izmjena i dopuna
Urbanističkog plana ureñenja područja Pehlin-UPU Pehlin. Izrañivači us Arhitektonskograñevinski atelje d.o.o iz Rijeke. Konačno se krenulo u izradu izmjena i dopuna na čemu
Vijeće inzistira već pet godina.
Zaključak:
•

Vijeće je jednoglasno potvrdilo da se Zamjenica predsjednika VMO Kristina Banić i
predsjednik Pododbora za urbanizam i komunalna pitanja Renato Rubeša ovlašćuju
zastupati VMO Pehlin prilikom izrade UPU Pehlin. Poslati će se dopis OGU za
urbanozam, ekologiju i gospodarenje zemljištem da će se Vijeće očitovati sa svojim
prmjedbama i prijedlozima što skorije.

AD 3
•

•

•

Predsjednik Ivan Bogdanić osvrnuo se na akciju Novog lista Sceto-neto koja je
organizirana u prostorijama mjesnog odbora u četvrtak 28. siječnja 2010. Smatra da su
novinari korektno prenijeli zahtjeve i pitanja grañana. Za većinu pitanja objavljeni su i
odgovori. Vezano uz semafor ispod OŠ Pehlin raduje činjenica što se rješavanje
problema pomaklo s mrtve točke, te postoje indicije da bi se nakon dugogodišnjeg
traženja postava semafora mogla riješiti u dogledno vrijeme.
Ivan Rudanović izvijestio je nazočne da je postavljen znak zabrane parkiranja na
prometnici koja vodi do OŠ Pehln, ali se problem parkiranih automobila i dalje nastavlja.
Smatra da bi trebalo razmotriti postavu pokretnog stupića, čiji bi čip imali stanari, OŠ
Pehlin i interventna vozila.
Kristina Banić potakla je pitanje dima koji se skoro svakodnevno diže iz romskog naselja
na Rujevici o čemu je takoñer pisano u Novom listu.

Zaključak:
•
•

Vijeće MO Pehlin jednoglasno je donijelo odluku da će zatražiti sastanak s direktoricom
Rijeka prometa kako bi se raspravilo o prometnim rješenjima na području Pehlina.
Vezano uz postavu pokretnog stupića kod OŠ Pehlin Vijeće će razmotriti prijedlog.
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•

Uputiti će se dopis Inspekciji zaštite okoliša pri Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog
ureñenja i graditeljstva, a vezano uz dim iz romskog naselja.

AD 4
Vijeće MO Pehlin osobno se obratila gospoña Dobrina Ležajić, Tići 20 sa zamolbom da se uredi
dio ulice Tići od k.br. 20 do 22/I koji još uvijek nije asfaltiran.
Predsjednik VMO Ivan Bogdanić rekao je da dio ulice za koji se obraća gospoña Ležajić nije
ureñen jer je teren u privatnom vlasništvu. Izrazio je zadovoljstvo što je prošli tjedan napokon
asfaltirana ulica Tići. Za sada je asfaltirana u širini od tri metra, ali će kada se ishoduje lokacijska
dozvola biti ureñena prometnica sa nogostupima. Predložio je da se zatraži sastanak s Rijeka
prometom i predstavnicima dijela ulice Tići kako bi se uputilo vlasnike na potrebnu
dokumentaciju kojom bi se vlasnici odrekli vlasništva u korist Grada , kako bi se prometnica
mogla asfaltirati.
Zaključak:
Zatražiti će se sastanak s Rijeka prometom i predstavnicima dijela ulice Tići kako bi se
uputilo vlasnike na potrebnu dokumentaciju kojom bi se vlasnici odrekli vlasništva u korist
Grada , kako bi se prometnica mogla asfaltirati.
AD 5
•

•

Predsjednik Ivan Bogdanić izvijestio je nazočne da je 19. veljače izdana lokacijska
dozvola za izgradnju Dječjeg vrtića Pehlin, te do pravomoćnosti mora proći 15 dana.
Očekuje da će se u 2010. godini riješiti sva dokumentacija tj. lokacijska i grañevinska
dozvola.Takoñer u doglednoj budućnosti proširiti će se i OŠ Pehlin, te će se tako ostvariti
uvjeti da škola radi u jednoj smjeni.
Predsjednik je izvijestio nazočne o sastanku vezanom za idejno urbanističkoarhitektonsko rješenje i izradu detaljnog plana ureñenja za stambeno područje Rujevica.

Zaključak:
• Vijeće je činjenice primilo na znanje.
• Vijeće MO Pehlin jednoglasno je odlučilo da će podržati
vezane uz ureñenje stambenog područja Rujevica..

prijedloge Grada Rijeke.,

Sjednica je završila u 20:00 sati.

Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice.
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:
Lorena Pribanić
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Predsjednik VMO Pehlin:
Ivan Bogdanić

