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ZAPISNIK
24. SJEDNICE VMO LUKA

24. sjednica VMO Luka održana je 26.10.2016. (srijeda) s početkom u 18.00 sati u prostorijama
MO Luka, Verdieva 11.
Sjednici su bili nazočni:
• Mirjana Karabaić, predsjednica VMO
• Dražen Kalanj, zamjenik predsjednice VMO
• Vinko Brajković, član VMO
• Ljiljana Cvjetović, članica VMO
• Mladen Pantar, član VMO
• Davorka Milanović, referent za mjesnu samoupravu, tajnica MO
Ostali nazočni:
• Žarko Mataja-Mafrici
Sjednici nisu bili nazočni:
•
Usvajanje Zapisnika sa 23. sjednice Vijeća Mjesnog odbora Luka od 27.09.2016. godine:
• Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Predsjednica VMO Luka, gđa. Mirjana Karabaić pozdravila je prisutne i predložila slijedeći
DNEVNI RED
Informacija o Ulici Riva Boduli
Informacija o Zagrebačkoj 15 (bazna stanica)
Informacija o sastanku s novinarkom NL od 14.10.2016.
Plan programskih aktivnosti za 2017. godinu
Tekuća komunalna problematika:
- upućeni i zaprimljeni dopisi
- ostalo
6. Razno
- realizacija programskih aktivnosti do kraja 2016
- ostalo

1.
2.
3.
4.
5.

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.

AD 1
Sukladno zaključku sa prethodne sjednice, Vijeće se 05.10.2016., obratilo Odboru za promet pri
Gradskom vijeću (URBR 78/2016) zatraživši sastanak, na kojem bi se članovima tog odbora i
usmeno obrazložio zahtjev Vijeća za povrat dvosmjernog prometovanja u Ulicu Riva Boduli.
Predsjednica je informirala prisutne da je po zaprimanju dopisa, predsjednik Odbora za promet
odučio slijedeću sjednicu Odbora organizirati u prostorijama MO Luka. Na sjednicu je pozvao
Gradonačelnika i pročelnicu OGU za komunalni sustav. Temeljem dosadašnje korespondencije s
predsjednikom Odbora, datum sjednice se očekuje u tjednu od 07. do 11. studenog 2016. godine.
Zamolila je članove Vijeća da na planiranoj sjednici budu prisutni svi.
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Dana 07.10.2016. Rijeka promet je e-mailom dostavio materijal o ispitivanju mogućnosti
preregulacije prometa u Rivi Boduli iz jednosmjernog u dvosmjerni, kao reakciju na požurnicu MO
Luka upućenu 05.10.2016 (URBR 75/2016). Materijal je proslijeđen predsjedniku Odbora za
promet.
Zaključak:
Vijećnici su primili na znanje informaciju predsjednice.

AD 2
Dana 06.10.2016. na krov zgrade Zagrebačka 15 postavljena je bazna stanica mobilnog operatera
TELE2. Taj čin je izazvao negodovanje i revolt stanara okolnih zgrada, osobito stanara koji stanuju
u ulazima koji zajedno sa Zagrebačkom 15 čine stambeno-poslovni urbani kompleks. Zbog toga se
u prostorijama MO Luka u nedjelju 09.10.2016. održao sastanak, na kojem je 70-ak stanara
iskazalo svoje negodovanje, prvenstveno zbog bojazni za zdravlje, uslijed dugoročne izloženosti
zračenju. Istaknuli su također da postavljanje bazne stanice predstavlja i neprihvatljivu kulturološku
intervenciju, obzirom da se i zgrada Zagrebačka 15 nalazi unutar zaštićene urbane cjeline, a
očekuju i pad cijena nekretnina na ovom području. Stanari zahtijevaju uklanjanje bazne stanice, a
mjesnom odboru je upućen zahtjev da poduzme sve odgovarajuće aktivnosti kako bi se područje
mjesnog odbora „očistilo“ od baznih stanica raznih teleoperatera. Sastanku su prisustvovala tri
vijećnika MO Luka. Podržavajući inicijativu građana upućeni su dopisi:
- Konzervatorskom odjelu u Rijeci (URBR 81/2016)
- Rumat-u d.o.o. (URBR 82/2016)
- Ministarstvu zdravstva (URBR 85/2016)
- Ovlaštenom predstavniku stanara Zagrebačke 15 (83/2016)
Zaprimljen je odgovor upravitelja zgrade Zagrebačka 15, Rumat d.o.o. (URBR 86/2016) u kojem
ističu da ni na koji način nisu sudjelovali u postupku izdavanja suglasnosti, niti samom postavljanju
bazne stanice. Pozivaju ovlaštenog predstavnika stanara da mjesnom odboru dostavi zatraženu
dokumentaciju, a primjerak i upravitelju zgrade.
Zaključak:
Vijeće MO Luka će i dalje u suradnji sa stanarima poduzimati sve aktivnosti s ciljem
uklanjanja baznih stanica s područja mjesnog odbora, odnosno same gradske jezgre.
Slijedom toga Vijeće će uputiti pitanje za aktualni sat slijedeće sjednice Gradskog vijeća,
vezano za postavljanje baznih stanica u Gradu Rijeci.
AD 3
Predsjednica je izvijestila prisutne o održanom sastanku s novinarkom Novog lista u prostorijama
mjesnog odbora, na inicijativu novinarke. Sastanak se održao 14.10.2016. Novinarka se
interesirala o problemima u kvartu i odlučila člancima popratiti problem prekobrojnih kolonija
galebova i baznih stanica teleoperatera.
Zaključak:
Vijećnici su primili na znanje informaciju.

AD 4
Vijećnici su potvrdili Plan programskih aktivnosti za 2017. godinu, o čemu se već razgovaralo na
prethodnoj sjednici. Nakon kraće diskusije odlučeno je kako slijedi u zaključku.
Zaključak:
U 2017. godini Vijeće MO Luka organizirati će programske aktivnosti kako slijedi:
1. Dani MO Luka
- Likovni susreti u Jedrarskoj
- KUP MO Luka u udičarenju
- zdravstvena akcija
2. BULLETIN
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3.
4.

Doček Djeda Mraza
Božićni koncert

AD 5
Vijećnici su se upoznali sa upućenim i zaprimljenim dopisima:
• inicijativa za uređenje sanitarnih čvorova na Molo longo – dopis (URBR 77/2016) upućen
Gradonačelniku i Lučkoj upravi Rijeka. Zaprimljen je odgovor Lučke uprave (URBR
84/2016) u kojem informiraju Vijeće da će po završetku uređenja zgrade na zapadnom
dijelu lukobrana i davanjem iste u koncesiju, građanima biti na raspolaganju još jedan
toalet. Do tada se može koristiti toalet u zgradi Pomorskog putničkog terminala.
• inicijativa vezana za prekobrojnu populaciju galebova – dopis (URBR 76/2016) upućen
Gradonačelniku. Zaprimljen je odgovor u kojem Gradonačelnik informira Vijeće da Grad
Rijeka nema zakonskih niti kadrovskih mogućnosti ili potrebnih specifičnih znanja za bilo
kakvu samostalnu intervenciju. Rješenje vidi u natječaju za EU fondove koji su namijenjeni
upravo ovoj problematici.
Zaključak:
Vijećnici su primili na znanje informaciju o upućenim i zaprimljenim dopisima. Odgovor
gradonačelnika vezan za populaciju galebova proslijedit će se gđi. Larisi Grgić, koja je na
problem ukazala.
AD 6
Vijećnici su razgovarali o programskim aktivnostima preostalima za realizaciju do kraja 2016., a to
su:
- 12. broj Bulletina – tiskat će se u 700 primjeraka i na 24 umjesto 16 stranica zbog većih
slova kako bi tekstovi bili čitljiviji
- Doček Djeda Mraza – angažirati će se glumac Gradskog kazališta lutaka
- Božićni koncert – e-mailom je 26.10.2016. poslan je upit za korištenje dvorane u Circolo

Sjednica je završila u 20.00 sati.
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice.
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:

Predsjednica VMO Luka

Davorka Milanović

Mirjana Karabaić
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