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ZAPISNIK
34. SJEDNICE VMO LUKA
34. sjednica VMO Luka održana je 30.08.2017. (srijeda) s početkom u 19.00 sati u prostorijama
MO Luka, Verdieva 11.
Sjednici su bili nazočni:
• Mirjana Karabaić, predsjednica VMO
• Dražen Kalanj, zamjenik predsjednice VMO
• Vinko Brajković, član VMO
• Mladen Pantar, član VMO
• Davorka Milanović, referent za mjesnu samoupravu, tajnica MO
Ostali nazočni:
• Šaban Mahmutović
Sjednici nisu bili nazočni:
•
Usvajanje Zapisnika sa 33. sjednice Vijeća Mjesnog odbora Luka od 19.07.2017. godine:
• Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Predsjednica VMO Luka, gđa. Mirjana Karabaić pozdravila je prisutne i predložila slijedeći
DNEVNI RED
1. Komunalna pitanja
2. Programi VMO Luka 2018. - informacija
3. Razno
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.

AD 1
promet u zoni gradske tržnice – shodno zaključku sa prethodne sjednice, upućen je dopis
na adresu OGU za komunalni sustav i Rijeka promet d.d. (URBR 46/2017)
Vijećnici su se upoznali sa istim kao i sa zaprimljenim odgovorom Rijeka prometa d.d. U odgovoru
Rijeka promet moli Prometno redarstvo da u okviru svojih redovnih aktivnosti povremeno obilaze
lokaciju kod ugostiteljskog objekta „Na kantunu“ i poduzmu odgovarajuće mjere kako zbog
parkiranih vozila na kolniku, ova lokacija ne bi bila „usko grlo“ za odvijanje prometa. Što se tiče
ukidanja preostalih parkirnih mjesta (kosih) u Wenzelovoj ulici, koja su bila predviđena novim
prometnim rješenjem, Rijeka promet je mišljenja da još treba ispitati da li odmah primijeniti ovu
mjeru ili ne, zbog kroničnog nedostatka parkirnih mjesta u zoni tržnice.
Zaključak:
Vijećnici su primili na znanje korespondenciju po pitanju prometa na području gradske
tržnice.
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•

tržnica – Predsjednica je kazala da je zanima što je s upravom tržnice. Tko je sada
nadležan za komunikaciju?
Pokušala je razgovarati sa (bivšom?) direktoricom Silvanom Šubat, ali na staroj adresi više nikoga
nema. Dobila je informaciju da gđa. Šubat sada radi u prostorijama Rijeka plusa u Ulici Riva Boduli,
pa će se najaviti na razgovor.
Zaključak:
Vijećnici su suglasni sa se obavi razgovor sa gđom Šubat i predstavnicima Rijeka plusa u
čijoj je nadležnosti upravljanje tržnicom od srpnja ove godine.
•

bazne stanice – Vijeće je na prošloj sjednici zaključilo da je učinjeno sve što se moglo po
pitanju baznih stanica, ali na žalost bez rezultata.
Gđa. Karabaić je informirala vijećnike da je u Novom listu pročitala da je u tijeku javna rasprava o
nacrtu Projekta razvoja širokopojasne infrastrukture grada Rijeke (PRŠI), pa se pita da li bi se i
pitanje baznih stanica moglo postaviti u sklopu javne rasprave, koja traje do 04.09.2017.
Nakon kratke rasprave odlučeno je kako slijedi u zaključku.
Zaključak:
Predsjednica će još malo proučiti materijale vezane uz PRŠI, te će ovisno o tome postaviti
pitanje baznih stanica kroz javnu e-raspravu.
•

Vijećnici su se upoznali sa e-mail korespondencijom vezanom za neprimjerenim čišćenjem
(pranjem) Verdieve ulice, osobito oko zelenih „otoka“ i uz pročelje zgrade Verdieva 11.
Zaključak:
KD Čistoća je dobila nalog da se očisti cijela površina Verdieve ulice.
•

AD 2
Predsjednica je zamolila vijećnike da do slijedeće sjednice razmisle o programima za 2018. godinu,
jer će se prijave programa morati predati ranije.
AD 3
Udruga SOS Rijeka, koja za svoj rad koristi prostor MO Luka obratila se Vijeću sa zamolbom za
suglasnošću za uređenjem dvije male prostorije u kojima djeluju. U narednim danima bi oličili
zidove i uredili pod, o svom trošku.
Zaključak:
Vijeće je suglasno da udruga SOS Rijeka uredi dvije male prostorije koje koriste za svoj rad.
Njihovu zamolbu tajnica će proslijediti Odjelu za gradsku samoupravu i upravu, Direkciji za
mjesnu samoupravu i zatražiti njihovu suglasnost.

Sjednica je završila u 20.00 sati.
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice.
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:

Predsjednica VMO Luka

Davorka Milanović

Mirjana Karabaić
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