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ZAPISNIK
9. SJEDNICE VMO LUKA

9. sjednica VMO Luka održana je 24.07.2015. (petak) s početkom u 8.30 sati u prostorijama MO
Luka, Verdieva 11.
Sjednici su bili nazočni:
• Mirjana Karabaić, zamjenica predsjednika VMO
• Vinko Brajković, član VMO
• Dražen Kalanj, član VMO
• Mladen Pantar, član VMO
• Davorka Milanović, referent za mjesnu samoupravu, tajnica MO
Ostali nazočni:
Sjednici nisu bili nazočni:
Usvajanje Zapisnika sa 8. sjednice Vijeća Mjesnog odbora Luka od 30.06.2015. godine:
• Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Zamjenica predsjednika VMO Luka, gđa. Mirjana Karabaić pozdravila je prisutne i predložila
slijedeći
DNEVNI RED
1. Informacija o ostavci predsjednika VMO
2. Komunalna problematika
- dopuna prioriteta za 2016. – sanacija nogostupa Trninine ulice uz Kazališni park
- informacija o očitovanju pročelnice OGU za komunalni sustav
- ostalo
3. Razno
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.
AD 1
Gđa Mirjana Karabaić, pročitala je prisutnima ostavku predsjednika VMO, g. Marka MatajeMafricia. Ostavka je podnesena 22. srpnja 2015. Pročitan je i dopis Gradske organizacije SDP-a
od 22. srpnja 2015., kojim se umjesto Marka Mataje–Mafricija imenuje nova članica u Vijeću MO
Luka, gđa. Ljiljana Cvjetović.
Nakon kraćeg razgovora odlučeno je kako slijedi u zaključku.
Zaključak:
• Prihvaća se ostavka predsjednika VMO Luka g. Marka Mataje-Mafricija i konstatira
imenovanje gđe. Ljiljane Cvjetović.
• Slijedeća sjednica VMO Luka planira se za posljednji tjedan kolovoza. Na sjednicu će
se pozvati gđa. Ljiljana Cvjetović, te provesti procedura njenog imenovanja u Vijeće i
izbor predsjednika (po potrebi i zamjenika) Vijeća MO Luka.
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AD 2
Gđa. Karabaić je informirala vijećnike o odgovoru pročelnice Miličević (mail od 13.07.) po
pitanju obećanog na sastanku od 16.06.2015.
sastanak s ViK-om, trebao se održati početkom srpnja – organizacija sastanka
odgođena je za kraj kolovoza
očitovanje o dvosmjernom prometovanju dijelom ulice Riva Boduli – Vijeće je
očekivalo očitovanje u roku 10-tak dana, sukladno dogovoru na sastanku, ali i ta
informacija je odgođena za kraj kolovoza 2015.
Zaključak:
Vijećnici su primili na znanje informaciju o odgodi termina za sastanak s ViK-om i
očitovanja OGU za komunalni sustav po pitanju dvosmjernog prometovanja dijelom ulice
Riva Boduli.
•

Obzirom da je pročelnica Miličević na sastanku održanom 16.06.2015. kazala da u naredne
dvije godine dio nogostupa Trninine ulice uz zapadni dio Kazališnog parka neće biti
saniran, nakon kraće rasprave odlučeno je:
Zaključak:
• Sanacija dijela Trninine ulice uz zapadni dio Kazališnog parka dodati će se listi
Prioriteta za 2016. godinu kao dopuna br.1.
• Interventna sanacija obavljena u lipnju o.g. je nedostatna, te će se uputiti molba
Rijeka prometu d.d. da sanaciju obave do kraja.
•

AD 3
Gđa. Karabaić je potaknula vijećnike na razmišljanje o temama kojima bi se Vijeće trebalo baviti u
jesenjem dijelu godine:
• Pitanje buke – svakodnevno iz ugostiteljskih objekata i povremeno pri velikim
manifestacijama.
G. Kalanj smatra da se treba boriti protiv buke na dnevnoj bazi. Za povremene manifestacije to će
biti puno teže – može se očekivati odgovor da je to samo nekoliko dana u godini. Podsjeća na
mogućnost organizacije tematske sjednice sva tri MO iz centra grada, koristeći Odbor za mjesnu
samoupravu (stalni odbor GV) kojim predsjeda gđa. Ljiljana Cvjetović.
• "Zagađenje" zračenjem odašiljača telekomunikacijskih operatera – ovih dana
predstavnici TELE 2 kontaktiraju ovlaštene osobe u kvartu s ciljem postavljanja antene na krov
neke od zgrada, uz novčanu naknadu, informirala je gđa. Karabaić. Zbog buke i ovakvih zagađenje
sve je više ljudi koji iseljavaju iz centra. Ne zna da li postoje propisi koji reguliraju postavljanje
telekomunikacijskih antena na krovove zgrada.
G. Mladen Pantar smatra da je zračenje u ovom slučaju prenapuhano. Za sada znanost nije
potvrdila štetnost od razine zračenja antenskih sustava.
G. Kalanj predlaže da se na jesen organizira sastanak ovlaštenih osoba, na koji bi bilo dobro
pozvati nekog od struke, možda sudskog vještaka iz ovog područja koji bi građanima mogao dati
relevantna objašnjenja vezana za odašiljače.
• Selektiranje otpada – gđa. Karabaić smatra da ima dosta neurednog odlaganja otpada u
kvartu pa bi na sastanku s ovlaštenim osobama i na to trebalo ukazati.
•
Vijećnici su se upoznali sa dopisom Odjela za gradsku samoupravu i upravu od
10.07.2015. s predmetom: Tonsko snimanje sjednica vijeća mjesnih odbora.
Sjednica je završila u 9.30 sati.
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice.
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:

Zamjenica predsjednika VMO Luka

Davorka Milanović

Mirjana Karabaić
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