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ZAPISNIK
S 9. SJEDNICE VMO GRAD TRSAT

9. sjednica VMO Grad Trsat održana je 12. siječnja 2011. (srijeda) s početkom u 16 sati u
prostorijama MO Grad Trsat, Šetalište Joakima Rakovca 33.
Sjednici su bili nazočni:
- Anñelka Jurašić Mikašinović, predsjednica VMO
- Elica Bonetić, zamjenica predsjednice VMO
- Ivo Čargonja, član VMO
- Ivica Padjen, član VMO
- Arsen Vakanjac, član VMO
Ostali nazočni:
- Josip Bajok – Direkcija za komunalno redarstvo
- Ingrid Bistričić – Treća policijska postaja
- Saša Muschet – TD ''Rijeka promet'' d.d.
Sjednici nisu bili nazočni:
Usvajanje zapisnika s 8. sjednice VMO Grad Trsat:
• Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći
DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.

Ostavka Hrvoja Burića (HDZ) i imenovanje Ivice Padjena za člana Vijeća MO
Komunalni red – tekuća problematika
Problem parkiranja na Trsatu
Razno

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.

AD 1
Hrvoje Burić podnio je ostavku na mjesto člana VMO te je na njegovo mjesto stranka HDZ
predložila Ivicu Padjena.
Tajnik MO g. Marijan Matković uručio je g. Ivicu Padjenu tekst Izjave koju je pročitala
Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović. Nakon izrečene prisege g. Ivica Padjen
potpisao je Izjavu te je postao punopravni članom VMO.
Zaključci:
Vijeće MO Grad Trsat jednoglasno je prihvatilo ostavku dosadašnjeg člana VMO i
imenovalo novog člana VMO na prijedlog HDZ-a.
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AD 2
Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović kao razlog pozivanja komunalnog redara
navela je kako iz izvještaja o stanju komunalnog nereda i oštećenja komunalnih objekata
vidljivo nerješavanje dijela prijava te VMO zanima koji su razlozi. takoñer je istakla veliki
problem sa držanjem životinja, odnosno boravka pasa u parkovima i na javnim površinama.
G. Josip Bajok iznio je slijedeće:
- terasa ugostiteljskog objekta ''Sv. Juraj'' uklonjena je iz Ulice Petra Zrinskog,
- uskoro će iz Ulice Petra Zrinskog biti odstranjeni i prodajni artikli Stanoja Bielića, koji od ljeta
narušavaju izgled ove ulice,
- vlasniku ugostiteljskog objekta ''Sabrage'' koji je novom terasom prešao zacrtane granice za
50 cm preporučio je traženje dozvole od mjesnog odbora,
- na području Trsata ne postoje olupine osobnih vozila veća samo nekoliko tehnički
neispravnih vozila (bez registarskih oznaka), a za koje se prije uklanjanja traži vlasnik,
- u slučaju nedozvoljenog držanja i uzgoja životinja potrebno se obratiti Veterinarskoj inspekciji
i Državnom inspektoratu.
Problem šetnje pasa u parkovima i na ostalim javniom površinama skoro je nemoguće riješiti, a
rješenje prvenstveno ovisi o vlasnicima.
G. Josip Bajok predložio je VMO da inicira zabranu voñenja pasa u Park heroja ili da predloži
vrijeme u kojem bi valsnici mogli voditi pse (ljetno i zimsko vrijeme). Inicijativa i prijedlog
trebaju se uputiti Odjelu gradske uprave za komunalni sustav.
Zaključci:
•
•

Vijeće MO Grad Trsat primilo je obavijesti na znanje.
Vijeće MO Grad Trsat jednoglasno je usvojilo prijedlog u vezi voñenja pasa u Park
heroja.

AD 3
Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović u uvodu je istaknula problem, odnosno
nezadovoljstvo parkiranjem vozila na području Trsata, posebno na potezu od Šetališta
Joakima Rakovca k. br. 62 prema Trgu Viktora Bubnja. U tom je smislu iznijela prijedlog za
naplatu parkiranja na navedenom potezu.
Prema riječima g. Saše Mucheta ovakvo selektivno naplaćivanje parkiranja najgore je moguće
rješenje koje može prouzročiti negativne učinke kod grañana. Vozila će se ostavljati u
sporednim ulicama i time će se stvoriti dodatni problemi, a MUP-u dodatni povećani posao. Za
uvoñenje naplate MO treba se obratiti TD ''Rijeka promet'' d.d. koji temeljem zahtjeva radi
procjenu i rješenje te isto predlaže Gradskom vijeću.
G. Josip Bajok istaknuo je kako je prilikom nepropisnog parkiranja vozila potrebno pozvati
Direkciju za prometno redarstvo koje odlučuje o dolasku ''pauka''. Mjesnom odboru je predložio
da tijekom ljetnih mjeseci traži dežuranje članova Prometne jedinice mladeži (tzv. ''bijele
patrole'').
Zaključci:
Vijeće MO Grad Trsat jednoglasno je usvojilo prijedloge te će na iduću sjednicu VMO
pozvati predstavnika Direkcije za prometno redarstvo.
AD 4
•

Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović kao predsjednica Pododbora za
informiranje obavijestila je članove VMO kako će na idućoj sjednici iznijeti koncepciju
biltena MO te je predložila slijedeće:
- objaviti natječaj za naziv biltena na web stranici MO i oglasnoj ploči MO,
plakatiranjem u OŠ ''Trsat'', ambulanti, ljekarni, Klubu umirovljenika i starijih osoba
Trsat, Klubu prijatelja Grada Trsata i na oglasnim pločama Grada Rijeke,
- svaki voditelj pododbora dužan je napisati tekst o budućem radu.
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•

•

•

Tajnik MO g. Marijan Matković upoznao je članove VMO sa dopisom Odjela gradske
uprave za kulturu u vezi sufinanciranja programa za 2011. godinu. Stav je VMO kako su
sredstva za organiziranje koncertnih dogañanja u visini od 2.000,00 kn nedostatna ta da se
u tom smislu i odgovori nadležnom Odjelu.
Grupa grañana iz Ulice Ivana Matrljana (MO Gornja Vežica) dostavila je dopis MO Grad
Trsat kojim traži zabranu ponovnog otvaranja Kluba ''Tenk'' u blizini njihovih stambenih
zgrada. Razlog tome je prilična buka (koncerti na otvorenome) te galama i nedolično
ponašanje posjetitelja Kluba zbog čega je nekoliko puta intervenirala policija.
Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović predložila je da se sa dopisom u
kojem će se podržati grañane i MO Gornja Vežica upozna gradonačelnik, ali treba tražiti
rješenje kojim će biti zadovoljni i mladi i grañani spomenute ulice.
MO Kantrida emailom je predložio zajednički sastanak s predstavnicima MO Pećine i MO
Grad Trsat u vezi prometovanja autobusne linije br. 2, odnosno povrata nekadašnje linije
br. 1 na relaciji Kantrida-Trat-Kantrida.
Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović predložila je da MO Grad Trsat prije
sastanka pošalje dopis KD ''Autotrolej'' d.o.o. kojim se traži povratak nekadašnjih linija 1 i
1A, odnosno odgovor na peticiju grañana Trsata koju je inicirao Klub prijatelja Trsata, a
podržalo tadašnje VMO (travanj 2010. godine). Sa istim treba upoznati i Ured
gradonačelnika.

Zaključci:
•
•
•
•

Vijeće MO Grad Trsat primilo je obavijest na znanje i usvojilo je prijedlog o natječaju
za naziv biltena MO.
Vijeće MO Grad Trsat jednoglasno je usvojilo prijedlog.
Vijeće MO Grad Trsat primilo je obavijest na znanje i jednoglasno je usvojilo
prijedlog kojim se traži adekvatno rješenje rada Kluba ''Tenk''.
Vijeće MO Grad Trsat suglasno je za održavanje sastanka i jednoglasno je usvojilo
prijedlog kojim se traži povrat nekadašnjih autobusnih linija 1 i 1A.

Sjednica je završila u 19 sati.
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice.
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:

Predsjednica VMO Grad Trsat:

Marijan Matković

Anñelka Jurašić Mikašinović
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