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PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  
                   GRAD RIJEKA 
 

MJESNI ODBOR  GORNJA VEŽICA 
      VIJEĆE MJESNOG ODBORA  
 

KLASA :     026-02/10-11/3 
URBROJ : 2170/01-09-10-10-2 
Rijeka,       17. 3. 2010. 
 
 

ZAPISNIK 
SA 53. SJEDNICE VMO GORNJA VEŽICA 

 

53. sjednica VMO Gornja Vežica održana je 17. ožujka, 2010. godine (srijeda) s 
početkom u 18.00 sati u prostorijama MO Gornja Vežica, Zdravka Kučića 1. 
 
Sjednici su bili nazočni:   
- Zvonko Štimac, Odjel gradske uprave za komunalni sustav 
- Vinko Vukušić, predsjednik VMO 
- Ivan Šubat, zamjenik predsjednika VMO 
- Josip Rubinić, član VMO 
- Marko Gojević, član VMO 
- Šime Kurtin, član VMO 
- Marijan Bačić, član VMO 
- Sonja Ban, tajnica MO 
 
Sjednici nisu bili nazočni:  
- Adam Butigan, član VMO 
 
 
Usvajanje zapisnika sa 52. sjednice VMO Gornja Vežica:  
          ● Zapisnik je jednoglasno usvojen 
 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći  

 
 

D N E V N I     R E D 
 

1. Razmatranje projekta o ureñenju prometnica ulice V. Dukića i T. Strižića prema 
Sveučilištu i Kampusu (izvjestitelj: gosp. Zvonko Štimac, OGU za komunalni 
sustav) 

2. Razmatranje i usvajanje prijedloga komunalnih prioriteta za 2011. godinu 
3. Osvrt na održan sastanak Inicijativnog odbora u Riječkoj nadbiskupiji radi 

prijedloga nove lokacije za izgradnju crkve na Gornjoj Vežici 
4. Razmatranje pristiglih dopisa i zahtjeva grañana 
5.   Razno 

 
Dnevni red je uz dodatak prve točke jednoglasno  prihvaćen, bez primjedbi. 
 
 

AD 1 
 

Gospodin Vukušić pozdravio je gospodina Štimca, djelatnika Odjela g. u. za 
komunalni sustav te nazočne članove. 
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Nakon što je od strane Vijeća MO upućen dopis prema pročelnici OGU za 
komunalni sustav – gospoñi Ireni Miličević, dogovoreno je da će sjednici Vijeća 
prisustvovati gospodin Štimac kako bi nam obrazložio projekat ureñenja Sveučilišta i 
Kampusa te prometnica Vjekoslava Dukića i Tome Strižića. 

Gospodin Štimac je pojasnio kako je on zadužen za voñenje objekata koji su 
kapitalno važni za grad Rijeku, a u ovom slučaju se radi o ureñenju Kampusa. Istaknuo je 
da vodi projekte te nadzor nad ovim objektom te će u tom smislu pojasniti kako će isti 
izgledati.  

Takoñer je obrazložio ureñenje Avenije koja vodi do Kampusa a koja bi do 
mjeseca svibnja trebala biti asfaltirana i puštena u promet kao i ulica Vjekoslava Dukića.  

Avenijom će prometovati autobus koji će se kretati prema ulici V. Dukića – kružno. 
Naglasio je kako će se ulica V. Dukića krajem godine ponovo rekonstruirati jer je u planu  
postava oborinskog kolektora. 

Gospodin Vukušić je istaknuo kako će prolaz navedenom ulicom biti otežan jer će 
prometovati autobus a prometnica će biti trotračna te se pretpostavlja da će se 
onemogućiti parkiranje u ul. V. Dukića.   

Budući da će se izgradnjom kompleksa potreba za parkirališnim prostor biti još 
veća a u blizini je i bolnica oko koje je i sada svaki radni dan nemoguće pronaći slobodno 
parkirno mjesto, ističe kako je potrebno osigurati dodatno parkiralište jer je parkirališni 
prostor jedno od gorućih problema Gornje Vežice. 

Jedno od prijedloga za ureñenje parkirališta bila je i lokacija sadašnjih vrtova 
odnosno kod mosta Sv. Ane budući je potrebno dignuti stupove te površinu poravnati 
kako bi grañani mogli parkirati. 

Nakon što je gospodin Štimac odgovorio na pitanja nazočnih vezano za ureñenje 
kompleksa 

 
zaključeno je 
● da će se upit za ureñenjem prometnica V. Dukića i T. Strižića uputiti prema 

Odjelu gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem koji 
ureñuju krajnji projekat za ureñenje ul. V. Dukića a isto tako će se ponovo tražiti ureñenje 
parkirališnog prostora na G. Vežici.  

 
 
AD 2 
 
 Temeljem pismenih prijedloga grañana ali i obilaskom terena, sastavljena je lista 
prijedloga komunalnih prioriteta za 2011. godinu.   

Nazočni su sve prijedloge prioriteta razmotrili te su ih nakon duže rasprave, 
jednoglasno usvojili.   
 Gospodin Šubat je predložio da se nadležnim službama ponovo obratimo dopisom 
vezano za izgradnju i ureñenje parkirališnog prostora na Gornjoj Vežici budući da 
navedeno ne spada u manje već u razvojne zahvate.  
 
 
AD 3 
 
 Nakon posljednje održane sjednice Vijeća u mjesecu veljači, prema zaključku 
Inicijativnog odbora i Vijeća MO, upućen je dopis prema Riječkoj nadbiskupiji, 
gradonačelniku, Odjelu g. u. za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenjem zemljišta te 
Župi Sv. Ana vezano za izgradnju crkve na novoj lokaciji. 
 Gospodin Gojević kao predsjednik IO nazočio je sastanku te je prisutne upoznao 
sa zaključcima sastanka.  
 Nakon što su vlč. Piotra Modrzejewski, tajnika i ceremonijara Nadbiskupije 
detaljno upoznali sa nedostacima lokacije u ulici Franje Belulovića te sa prednostima nove 
lokacije pored Osnovne škole G. Vežica i Hrvatskog doma "Vežica", razgovor se nastavio 
u pozitivnom duhu jer je vlč. Modrzejewski podržao novu lokaciju iako izgradnja crkve ne 
ovisi samo od Nadbiskupije već i od ostalih  službi.  
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Na kraju sastanka donesen je  

 
zaključak  

● da bi IO trebao pokrenuti i održati zajednički sastanak sa Nadbiskupijom, 
nadležnim Gradskim službama te sa grañanima Gornje Vežice kako bi se zajednički 
razmotrile sve opcije o mogućnosti zamjene lokacije za izgradnju crkve te bi se na 
zadovoljstvo mnogih mještana Gornje Vežice napokon počela pripremati izgradnja 
dugoočekivane crkve Sv. Ana na novoj lokaciji.  
 
 
AD 4 
 

Odjel gradske uprave za poduzetništvo je temeljem zahtjeva caffe bara "Galileo", 
Sveti Križ 33 uputio Vijeću MO G. Vežica zahtjev za iskazivanjem mišljenja vezano za 
produžetak radnog vremena navedenom caffe baru slijedeće dane:  2. i 3. travnja, 9. i 10. 
travnja, 16. i 17. travnja, 23. i 24. travnja te 30. travnja i 01. svibnja 2010. godine.  
   

Zaključak: 
● Vijeće je nakon razmatranja pročitanih zahtjeva izrazilo pozitivno     
mišljenje kako bi se caffe baru "Galileo" tražene dane odobrilo kasniji 
završetak radnog vremena - do 02.00 sata kao što je traženo u dopisu.  

 
 
AD 5 
 
 Gospodin Vukušić upoznao je nazočne sa ponovnim sastankom održanim u KD 
Autotrolej d.o.o. vezano za negodovanje grañana Gornje Vežice radi prometovanja linije 
7A novom trasom odnosno ulicom Pomerio. 

Ponovo je istaknuo probleme grañana te zahtjeve istih za prometovanje linije 7A 
kroz staru trasu odnosno kroz centar grada.  
 Sastanku je osim gospodina Vukušića prisustvovao i gospodin Bačić.  
 Gospodin Vukušić nazočne je upoznao sa sadržajem promemorije sa održanog 
sastanka kojim je zaključeno da će nadležni KD Autotrolej ponovo preispitati sve 
mogućnosti za vraćanje linije te će pravovremeno o tome obavijestiti MO G. Vežica.  
 
 Gospodin Bačić nazočnima je prenio informaciju sa održanog sastanka 
koordinatora vezano za održavanje sportskih aktivnosti povodom Dana Sv. Vida. 
 Aktivnosti bi se trebale održavati krajem svibnja odnosno početkom lipnja a do 26. 
travnja bi se trebalo organizirati ekipe za pojedine discipline kako bi se osigurale majice 
za sudionike sportskih aktivnosti.  
 
 
Sjednica je završila u 19:30 sati.  
U Rijeci, 17. ožujka 2010. godine. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 

 
 
 
 

Zapisničarka-referentica za mjesnu samoupravu:       Predsjednik Vijeća mjesnog odbora:              
  

             Sonja Ban                                                           Vinko Vukušić   


