PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA
MJESNI ODBOR PEHLIN
VIJEĆE MJESNOG ODBORA
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2. veljače 2011.
ZAPISNIK
S 9. SJEDNICE VMO PEHLIN

9. sjednica VMO Pehlin održana je 31.01.2011. (ponedjeljak) s početkom u 17 sati u
prostorijama MO Pehlin, Pehlin 58.

Sjednici su bili nazočni:
• Ivan Bogadnić, predsjednik VMO
• Gordan Srok, zamjenik predsjednika VMO
• Marijan Vilić, član VMO
• Lorena Pribanić, tajnica MO
Ostali nazočni:
• Ivan Rudanović, predsjednik Pododbora za kulturu
• Tomo Kovačić, predsjednik Pododbora za njegovanje tradicije, obilježavanje obljetnica
Sjednici nisu bili nazočni:
• Kristina Banić, članica VMO
• Aljoša Bratuša, član VMO
Usvajanje zapisnika sa 8. sjednice VMO Pehlin:
● Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći
DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.

Usvajanje Izviješća o radu VMO Pehlin u 2010. godini
Usvajanje financijskog plana VMO Pehlina za 2011. godinu
Zamolbe i pritužbe
Razno

AD 1
Predsjednik VMO Pehlin Ivan Bogdanić pozdravio je nazočne, te je izvijestio da je tajnica MO
pripremila Izvještaj o radu Vijeća MO Pehlin za 2010. godinu , prema ustaljenoj metodologiji.
Tajnica MO pročitala je Izvještaj o radu za 2010. godinu, svim prisutnima
Zaključak:
Vijeće je jednoglasno usvojilo Izvještaj o radu VMO Pehlin za 2010. godinu.
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AD 2
Predsjednik Ivan Bogdanić izvijestio je nazočne da je potrebno usvojiti Financijski plan za
2011. godinu. Financijski plan pripremljen je na temelju usvojenog Programa rada za 2011.
godinu.
Zaključak:
Vijeće je jednoglasno usvojilo Financijski plan za 2011. godinu.

AD 3
•

•

•

•
•

Vijeće MO Pehlin primilo je odgovor Općina Viškovo vezano uz slivnike na prometnici
Pehlin-Viškovo. Oni smatraju da je kolektor kanalizacije u trupu prometnice Ž 5025
projektiran s dovoljnim brojem vodolovki, te da razlog većih količina vode na prometnici
kroz Pehlin nisu vode koje dolaze s područja Viškova.
Vijeće MO Pehlin primilo je dopis gospoñe Davorke Rubeša Bačić, Mihovilići 10 sa
zahtjevom da se na ureñenom raskrižju pored kuće Mihovilići 10 postave fizičke prepreke
(stupići) kako bi se povećala sigurnost izlaska iz dvorišta. Takoñer gospoña traži i
označavanje pješačkih prijelaza preko prometnica kako bi se povećala sigurnost osobito
školske djece koja tuda prolaze u školu.
Vijeće MO Pehlin zaprimilo je dopis, predstavnice stanara zgrade Pletenci 40 C, gospoñe
Katice Matak u kojem se interesira o ureñenju puta ispod zgrade Pletenci 40/c, te o
priključku zgrade na kanalizacijski sustav.
Vijeće MO Pehlin primilo je dopis obitelji Sabljak i Horvat, Androv breg 10 u kojem nas
upoznaju s problemom nemogućnosti proširenje kuće na adresi Androv breg 10.
Vijeće MO Pehlin zaprimilo je dopis KP Krk d.o.o. u kojem nas obavještavaju o početku
radova na gradilištu "Izgradnja sanitarne kanalizacije sa izvoñenjem radova na održavanju
vodovoda i ostalih instalacija u dijelu ulice Baretićevo".

Zaključak:
• Vijeće je činjenice primilo na znanje.
• Vijeće će dopis proslijediti Rijeka prometu d.d. sa zahtjevom da se stručno procijeni
mogućnost udovoljavanja zahtjevu.
• Vijeće MO Pehlin odlučilo je predstavnicu stanara zgrade Pletenci 40 c pozvati na slijedeću
sjednicu VMO.
• Vijeće je odlučilo grañana uputiti na javnu raspravu vezanu uz izradu Urbanističkog plana
ureñenja područja Pehlin koja bi se trebala održati krajem veljače ili početkom ožujka ove
godine, gdje će moći saznati informacije koje ih zanimaju. Takoñer savjetovati će ih se da
se obrate Odjelu gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog ureñenja i
grañenje.Dogovoreno je da će tajnica MO Pehlin zatražiti održavanje još jednog sastanaka
sa izrañivačima UPU Pehlin i Vijećem MO Pehlin , uoči javne rasprave.
• Vijeće je činjenice primilo na znanje, te se slaže da GP Krk privremeno deponira materijal
koji će se stvarati u tijeku iskopa na slobodnom prostoru k.č.374/15 (prostor bivšeg
Kerametala).
AD 4
Tomo Kovačić upitao je Vijećnike da li se može opet pokrenuti pitanje i zatražiti od Odjela
za komunalni sustav da Ulica Minakovo od raskršća sa Ulicom Pehlin do Doma na Pehlinu
( cca 100 m ) ima jedan smjer (u pravcu grada), s ciljem rasterećenja prometnice i sigurnosti
školske djece.
• Zamjenik predsjednika Gordan Srok obavijestio je Vijećnike da je autobusna linija 7
smanjila broj linija i to u satima kada većina grañana i školaraca kreće u Grad od 7 do 8
sati.
•
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•

Predsjednik Pododbora za kulturu Ivan Rudanović obavijestio je nazočne da priprema za
Maškarani Pehin teku bez problema. Sastanci Pusnog odbora Pehin održavaju se svaki
utorak.

Zaključak:
• Vijeće je odlučilo ponoviti zahtjev (iz 2006. i 2010.) za preusmjeravanjem prometa kod
Doma kulture Pehlin.
• Vijeće je odlučilo obratiti se KD Autotrolej sa zahtjevom da se broj linija vrati na stro.
• Vijeće je činjenice primilo na znanje.
Sjednica je završila u 19:00 sati.
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice.
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:
Lorena Pribanić
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Predsjednik VMO Pehlin:
Ivan Bogadnić

