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

026-02/15-02/4
2170/01-09-10-15-2
20.04.2015.

ZAPISNIK
6. SJEDNICE VMO LUKA
6. sjednica VMO Luka održana je 27.04.2015. (ponedjeljak) s početkom u 18.00 sati u prostorijama
MO Luka, Verdieva 11.
Sjednici su bili nazočni:
• Mirjana Karabaić, zamjenica predsjednika VMO
• Dražen Kalanj, član VMO
• Mladen Pantar, član VMO
• Davorka Milanović, referent za mjesnu samoupravu, tajnica MO
Ostali nazočni:
Sjednici nisu bili nazočni:
• Marko Mataja-Mafrici, predsjednik VMO
• Vinko Brajković, član VMO
Usvajanje Zapisnika sa 5. sjednice Vijeća Mjesnog odbora Luka od 19.03.2015. godine:
• Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Zamjenica predsjednika VMO Luka, gđa. Mirjana Karabaić pozdravila je prisutne. Informirala ih je
da će predsjednik Vijeća, g. Marko Mataja-Mafrici kasniti, te je s njim dogovorila da će voditi
sjednicu. Zbog bolesti, sa sjednice će izostati i g. Vinko Brajković. U nastavku gđa. Karabaić je
predložila slijedeći
DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.
5.

Elaborat s analizom problema poplava ulica MO Luka
Prijedlog komunalnih prioriteta za 2016.
Komunalna problematika
Informacija o prezentaciji gradskih službi od 13.04.2015
Informacija o sastanku u prostorijama MO Luka od 15.04.2015. – problem protočnosti
prometa u ulicama Riva Boduli, Demetrovom i Wenzelovom
6. Organizacija Dana MO Luka
• 12. Likovni susreti u Jedrarskoj
• 5. KUP Delte
• 6. KUP MO Luka u udičarenju
• Mjerenje tlaka i šećera
• Izložba LD Kvarner
7. Razno
• Informacija o sastanku u HKD-Kortil od 21.04.2015. (Jolanda Todorović)
• ostalo
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.
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AD 1
Sukladno zaključku sa prethodne sjednice vijećnici su proučili elaborat s analizom plavljenja na
području gradske tržnice. Gđa. Karabaić ističe da se ove teme kratko dotakao i autor studije, g.
Petar Brusić, predstavnik Tech projekta HIDRO d.o.o. na sastanku od 15.04. u prostorijama MO
Luka. Uzroci plavljenja su višestruki, od klimatskih promjena, konfiguracije terena i djelovanja
podzemnih voda, do izvedbe sustava odvodnje koji je etapno građen sa različitim profilima i
vrstama cijevi. Sustav je sifonskog tipa, sporo se prazni, a pražnjenje otežava i velika količina
taloga. Budući da bi rekonstrukcija sustava bila jako zahtjevna i skupa, jedino trenutno rješenje je
redovito čišćenje sustava. Gđa. Karabaić predlaže organizaciju sastanka s predstavnicima OGU za
komunalni sustav i ViK-a, na kojem bi se dogovorilo redovito čišćenje sustava odvodnje na ovom
području nekom dinamikom, možda 2 puta godišnje.
G. Pantar podupire prijedlog redovitog čišćenja sustava, jer stanari ponekad uzalud plaćaju
čišćenje dijela odvoda koji pripada zgradi, ako kolektor na koji se spajaju cijevi nije prohodan zbog
količine taloga.
G. Dražen Kalanj kaže da je jedno od predloženih rješenja u elaboratu spajanje zapadnog i
istočnog sliva koji su na području raskrižja Zagrebačke i Matačićeve ulice u prekidu. Smatra da bi
bilo dobro predložiti Gradu da se taj zahvat uvrsti u plan kapitalnih investicija u budućem razdoblju.
Zaključak:
Kontaktirati će se OGU za komunalni sustav i ViK i organizirati sastanak s ciljem:
1. Utvrđivanja rasporeda redovitog čišćenja sustava odvodnje na području gradske
tržnice.
2. Prijedloga nadležnoj gradskoj službi da se spajanje kolektora Zapadnog i Istočnog
sliva oborinske odvodnje uvrsti u kapitalne investicije slijedećeg proračunskog
razdoblja.

AD 2
Vijeće je razmatralo prijedloge građana i opažanja vijećnika na terenu, te je sačinjen popis zahvata
čija bi se izvedba uvrstila u Prioritete za 2016. godinu:
1. Sanacija nogostupa u ulici Riva od kućnog broja 2 do 6 – uključujući 22.700,00 kn viška
sredstava iz 2014.;
2. Uređenje istočnog dijela nogostupa Ribarske ulice od kućnog broja 2 do spoja s mostom
preko Mrtvog kanala;
3. Postavljanje nadstrešnice na autobusnoj stanici u Adamićevoj ulici nasuprot Gradske
knjižnice;
4. Uređenje nogostupa u Veslarskoj ulici kod kućnog broja 8;
5. Uređenje površine koja čini pristup dvorištu zgrada Zagrebačka 9 do 13 ;
6. Hortikulturno uređenje dvije male zelene površine pred ulazima u zgradu Zagrebačka 7 i 15;
7. Uređenje površine koja čini pristup dvorištu zgrada Zagrebačka 9 do 13 do pokretnih vrata
Prijedlozi i inicijative građana koji nisu uvršteni u Prioritete za 2016. jer po definiciji ne bi spadali u
komunalnu infrastrukturu, razmatrat će se u slijedećoj točki dnevnog reda.
Zaključak:
Vijeće je usvojilo listu prijedloga komunalnih prioriteta za 2016. godinu.
.

AD 3
Vijeće je raspravilo prijedloge građana koji su izdvojeni iz usvojene liste Prioriteta za 2015.
godinu:
1. Uređenje / čišćenje vanjskih površina pod kolonadama Ribarnice u kojima se gomila
smeće: kartoni, kašete, ambalaža od voća i sl. (D. Glavočić);
2. Uređenje i obilježavanje info pločom s tekstom i slikom jedinog ostatka (ciglenog) zida u
•
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Demetrovoj (uz željezni most) da se vidi kako je tekla granica Sušaka i Rijeke, tj SHS i
Italije (D. Glavočić);
3. Pokretanje inicijative za stavljanje u funkciju okretnog željeznog mosta (D.Glavočić);
4. Popravak kolektora kanalizacije u istočnom dijelu Zagrebačke ulice (g. Pantar)
5. Problem pravilnog odlaganja kućnog otpada na spoju Zagrebačke i Wenzelove ulice,
zamjena neispravnih posuda za otpad te postavljanje istih na postolje i osiguranje lancem
(Pantar)
6. Niveliranje šahte na križanju Wenzelove s ulicom Ivana Zajca u zadnjoj desnoj traci,
neposredno prije mosta (g. Petrivić) – prije uvrštenja ovog prijedloga, tajnica će zatražiti
pojašnjenje g. Petrovića, Ivana Zajca 2, o kojoj točno šahti govori?
Nakon razmatranja svake pojedine točke Vijeće je odlučilo kako slijedi u zaključku.
Zaključak:
1. Gđa. Karabaić će obaviti razgovor sa direktoricom Tržnica Rijeka d.o.o. gđom. Šubat,
te će se nakon toga odlučivati o daljnjim aktivnostima Vijeća po ovom pitanju
2. Tajnica će ispitati kojoj se gradskoj službi Vijeće treba obratiti po ovom pitanju.
3. Vijeće će inicijativu stavljanja u funkciju željeznog mosta još razmatrati na nekoj od
slijedećih sjednica.
4. Rješavat će se u sklopu AD 1, prva točka zaključka
5. Rješavat će se u sklopu AD 3, prve točke trećeg zaključka
6. Čeka se odgovor g. Petrovića
.

Gđa. Karabaić je pročitala odgovor pročelnice OGU za komunalni sustav (URBROJ
26/2015) kojoj se VMO obratio vezano za sanaciju nogostupa Trninine ulice uz zapadni dio
Kazališnog parka.
U odgovoru se potvrđuje da je plato Trninine ulice uz paviljon uključen u II fazu uređenja
Kazališnog parka. Međutim ovaj zahvat nije uvršten u plan redovnog održavanja komunalne
infrastrukture u 2015. godini. Pročelnica upućuje na Rijeka promet koji je u obvezi izvršiti nužne
mjestimične popravke na betonskom nogostupu, temeljem ugovora o održavanju nerazvrstanih
cesta i drugih javno-prometnih površina u 2015. godini.
Zaključak:
Uputiti će se pismeni zahtjev Rijeka prometu d.d. i zatražiti sanacija Trninine ulice uz
zapadni dio Kazališnog parka.
•

G. Pantar ukazuje na nered kod dnevnog odlaganja kućnog otpada u posude na spoju
Zagrebačke i Wenzelove ulice.
Neodgovorni građani ne sortiraju, već komunalni otpad ubacuju u nove posude namijenjene
plastici/metalu/tetrapaku, staklu ili papiru. Predlaže postavljanje posuda za selektirani otpad s
poklopcima koji se ne mogu otvarati, kako bi se spriječilo ubacivanje neodgovarajućeg otpada u
iste. Posude koje su pak namijenjene komunalnom otpadu imaju neispravan poklopac koji se ne
može zatvoriti pa se ulicom širi smrad smeća. Zahtjeva zamjenu posuda s onima koje imaju
ispravan sustav zatvaranja poklopca. Osim toga kako na području oko tržnice konstantno
nedostaje parkirnih mjesta, uz naprijed spomenute posude građani često nepropisnio parkiraju i
premještaju posude kako bi parkirali. G. Pantar smatra da je i ovdje nužno postaviti postolja s
lancima koji bi osigurali lokaciju.
• Gđa. Karabaić se nadovezala na izlaganje g. Pantara vezano za odlaganje otpada.
Smatra da je broj posuda za komunalni otpad ispred Circola prevelik, ima ih 8 i 3 za sortirani otpad
znači ukupno čak 11, što čini ružnu sliku toga prostora. Postavljanjem tri nove posude za sortirani
otpad trebalo je ukloniti barem tri namijenjene komunalnom otpadu.
Zaključak:
Uputiti će se pismeni zahtjev Čistoći (Komisiji...) i zahtijevati:
• na spoju Zagrebačke i Wenzelove - postavljanje posuda za selektirani otpad sa
poklopcima koji se ne mogu otvarati, zamjena posuda za komunalni otpad sa
poklopcima koji se mogu zatvoriti, te postava svih posuda na postolje osigurano
lancima
• smanjenje broja posuda za komunalni otpad kod Circola
•

G. Kalanj ukazuje na problem javne rasvjete u ulici Riva Boduli koja već duže vrijeme ne radi,
usprkos učestalim prijavama od strane građana i Mjesnog odbora.
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Zaključak:
Uputiti će se pismeni zahtjev Energu d.o.o. kojim se traži hitna intervencija.
Do početka ove sjednice nije zaprimljen odgovor MPPI (ministra) vezan za sanaciju kolnika
ulice Ivana Zajca uz željezničke tračnice. Nakon kraće diskusije odlučeno je kako slijedi u
zaključku.
Zaključak:
1. Uputiti će se požurnica na adresu MPPI.
2. Uputiti će se pismeni upit pročelnici OGU za komunalni sustav i zatražiti informacija
o eventualnom uređenju ulice Ivana Zajca od strane Hrvatskih cesta d.o.o., u sklopu
nastavka radova na uređenju državnih cesta započetih u ljeto 2014.
•

Do početka ove sjednice nije zaprimljen odgovor pročelnika OGU za gospodarenje
imovinom, g. Benca, kojem se Vijeće MO Luka obratilo vezano za uklanjanje kioska ispred
Zagrebačke 7 i 7a.
Zaključak:
Uputiti će se požurnica na adresu OGU za gospodarenje imovinom.
•

AD 4
Gđa. Karabaić je ukratko informirala prisutne o održanoj prezentaciji nadležnih gradskih službi
održanoj u Gradskoj vijećnici 13.04.2015. Tajnica je materijale s prezentacije vijećnicima poslala i
putem e-maila.
Zaključak:
Vijeće je primilo na znanje informaciju.

AD 5
Gđa. Karabaić je ukratko informirala prisutne o održanom sastanku u prostorijama MO Luka od
15.04.2015., s temom problema protočnosti prometa u ulicama Riva Boduli, Demetrovom i
Wenzelovom. Vijećnici su se upoznali s promemorijom sa sastanka na kojem je zaključeno:
1. Iz rasprave je zaključeno da većina sudionika podržava prijedlog MO Luka za
preregulacijom prometa Rivom Boduli iz jednosmjernog u dvosmjerno prometovanje.
Mjesni odbor je upućen da se sa zahtjevom obrati Gradu Rijeci.
2. Za održavanje čistoće sustava odvodnje oborinskih i otpadnih voda potrebno je dogovoriti
odgovarajući raspored čišćenja istog, u suradnji s ViK-om i nadležnim gradskim službama.
3. Rješenje nepropisnog parkiranja treba rješavati uz pomoć prometnog redarstva i policije.
G. Kalanj je kazao da još ima dilemu da li se najprije obratiti Luci Rijeka i Lučkoj upravi Rijeka kako
bi se od njih dobila potvrda da je dvosmjerno prometovanje Rivom Boduli sa njihovog stajališta i s
obzirom na njihovu djelatnost prihvatljivo ili zahtjev za povratak na stari režim uputiti odmah
Gradonačelniku.
Nakon diskusije odlučeno je kako slijedi u zaključku:
Zaključak:
1. Vijeće će se pismenim putem obratiti Gradonačelniku i zahtijevati povratak
prometnog režima u ulici Riva Boduli na staro – dvosmjeran promet.
2. Aktivnosti Vijeća po pitanju redovitog čišćenja sustava odvodnje definirane su u
prvoj točki zaključka AD 1.
3. Vijeće će pismenim putem zahtijevati veću aktivnost prometnog redarstva na
području gradske tržnice.
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AD 6
Organizacija Dana MO Luka:
• Likovni susreti u Jedrarskoj: gđa. Karabaić je dala informaciju da je Pravilnik za 2015.
godinu dovršen, pozivi školama su upućeni, nagrade su u fazi narudžbe. Potrebno je
kontaktirati još članove žiri-a.
• KUP Delte: g. Kalanj je izvijestio prisutne da su prijave u tijeku do 30.04. Za sada se
prijavilo 13 ekipa. Očekuje se ponuda za majice. Održan je jedan sastanak organizacijskog
tima na kojem su ugrubo podijeljeni zadaci. Slijedeći sastanak je dogovoren za 05.05. u
prostorijama MO Centar-Sušak.
• KUP MO Luka u udičarenju: g. Pantar je informirao o razgovoru u ŠRD Luben na kojem je
potvrđen Pravilnik za 2015. godinu i datum natjecanja u nedjelju 24.05. Prijave su u tijeku
do 30.04. Potrebno je još dogovoriti nagrade i zakusku nakon natjecanja.
• mjerenje tlaka i šećera za građanstvo – dogovoreno s Crvenim križem za srijedu 27.05. od
10 do 12 sati ispred ulaza u Verdievu 11.
• izložba LD Kvarner – sa predsjednikom Željkom Delačem je dogovoreno postavljanje
izložbe u dvorani MO. Ostalo je pitanje otvorenja. Vijećnici su predložili petak, 22.05..
Tajnica će kontaktirati g. Delača i potvrditi termin
Zaključak:
Vijeće je primilo na znanje informacije o tijeku priprema Dana MO Luka.

AD 7
Gđa. Karabaić je ukratko informirala prisutne o sastanku u Kortilu u organizaciji Jolande
Todorović. Sastanku je osim nje prisustvovao i g. Pantar i tajnica.
Tema sastanka je bila evaluacijsko istraživanje ciljanih skupina za projekt Kortil uživo u sklopu
prijava programa za projekt Rijeka EPK 2020.
Zaključak:
Vijeće je primilo na znanje informaciju.
•

Gđa. Karabaić je podsjetila vijećnike na skori datum održavanja Student Day Festivala. U
medijima je također najavljen Kvarner fest Rijeka koji će se odvijati od 13.05. do 17.05.
Ove teme ponovo su pokrenule razgovor vijećnika o buci kojoj su izloženi građani u centru grada.
Nakon diskusije dogovoreno je kako slijedi u zaključku.
Zaključak:
1. Vijeće će se pismeno (mailom) obratiti sudionicima sastanka od 01.07.2014. kod
zamjenika gradonačelnika održanog zbog posljedica prošlogodišnjeg Student Day
Festivala
2. Što se tiče općenito problema buke koju trpe građani centra grada, Vijeće će
samostalno ili zajedno sa susjednim mjesnim odborima obratiti gradskom Odboru za
mjesnu samoupravu.
•

Vijećnici su dogovorili da se slijedeća sjednica održi u srijedu 13. svibnja 2015. godine.

Sjednica je završila u 20.00 sati.
Ovaj se zapisnik sastoji od pet (5) stranica.
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:

Predsjednik VMO Luka

Davorka Milanović

Marko Mataja-Mafrici
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