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Z A P I S N I K 
s 

4. sjednice VIJEĆA MJESNOG ODBORA GORNJI ZAMET 
održane 25. veljače 2015. godine od 18.00 sati u prostorijama MO, Milice Jadranić 2  

 
 
 

 Sjednicu je sazvao predsjednik VMO Marijan Perica pozivom od 10. veljače 2015. godine. 
Sjednici su bili nazočni: 

- Marijan Perica, predsjednik VMO 
- Almir Žižak, zamjenik predsjednika VMO 
- Robert Matić, član VMO 
- Robert Baus, tajnik MO  

 
Odsutni: 

- Krunoslav Kovačević, član VMO 
- Tomo Lukenda, član VMO 

Nakon što je utvrđen kvorum, predsjednik VMO je predložio sljedeći: 

 
DNEVNI RED 

 
1. Usvajanje zapisnika sa 3. sjednice 
2. Izvješće sa sastanka u ViK-u 
3. Program dočeka maškara - informacija 
4. Razno 

 
koji je jednoglasno prihvaćen. 
 

AD 1) 
 
         Zapisnik je usvojen. 
 
AD 2) 
 
Predsjednik VMO informirao je nazočne o sastanku koji je 05. veljače 2015. održan u prostorijama 
ViK-a i gdje su uz predstavnike ViK-a bili nazočni predstavnici mjesnih odbora Gornji Zamet 
(Perica i Žižak), Zamet i Pehlin, a na kojem su predstavnici mjesnih odbora dobili prve službene 
informacije u projektu EIB/CEB proširenja kanalizacijske i vodovodne mreže. Na području MO 
Gornji Zamet radi se o radovima u Bilogorskoj ulici, Zametskog korena, Vladivoja i Milivoja Lenca, 
Čavalsko i Škrobotovac, a ukupan rok realizacije je 18 mjeseci.  
Kako je naveo, tijekom ovog mjeseca započet će pripremni radovi te izrada izvedbenih projekata, 
prometnih rješenja i dinamičkih planova gradnje, o čemu će, kažu u ViK-u, građani biti naknadno 
na vrijeme informirani.  
U sklopu izrade izvedbenih projekata izvođač radova će s glavnim nadzornim inženjerom gradilišta 
kontaktirati sve stanovnike čije se građevine nalaze u području budućih gradilišta kako bi se 
dogovorile i definirale lokacije mjesta priključenja na buduću javnu kanalizaciju i lokacije 
premještaja postojećih vodomjernih okana bliže objektima. 
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Na sastanku je također rečeno da se izvedbeni projekt može mijenjati u manjem dijelu na licu 
mjesta, a svi neposredni kontakti s građanima trebali bi ići će preko izvođača, odnosno ViK-a. 
Očekuju se, dakako, i određene poteškoće u prometu dok se budu izvodili radovi, a naročito kad 
uskoro krene još veći projekt EBRD. Naveo je također da u okviru ovih radova nije predviđeno 
istovremeno proširenje plinske mreže 
Vijećnici su primili informaciju na znanje i donijeli sljedeće zaključke: 

1. Vijeće MO će kontinuirano pratiti planove radova i prometna rješenja te po potrebi 
kontaktirati nadležne u ViK-u i predlagati poboljšanja gdje to bude moguće 

2. Naročitu pozornost treba obratiti na adrese gdje žive nepokretni (invalidi) i osobe koje 
odlaze na dijalizu i sl. kako zbog zatvaranja pojedinih dionica ne bi došlo do još većeg 
otežavanja njihovog svakodnevnog života i ugrožavanja zdravlja te će se prema potrebi 
prikupiti evidencija o takvim osobama, ukoliko je ista dostupna, putem tajnika MO 

3. Kontaktirat će se „Energo“ i Grad Rijeku kako bi se vidjelo hoće li se isti barem u dijelu 
uključiti s proširenjem plinske mreže. 
 

AD 3) 
 
Vijećnik Robert Matić izvijestio je Vijeće da su Zametski zvončari posjetili MO Gornji Zamet  u 
ponedjeljak, 16. veljače, a Halubajski u utorak, 17. veljače i bilo je oko 80 zvončara i drugih 
maškara. Vlasnik restorana „Morčić“ pripremio je osvježenje za zvončare, a troškovi su u okviru 
predviđenih. 
 
AD 4) 
 
Kako nije bilo daljnjih zaključaka sjednica je zaključena u 19:30 

 
   
  
 
 

 
Zapisničar:  
 
tajnik MO 

                                                                             Predsjednik VMO Gornji Zamet 
Robert Baus 

                                                                              Marijan Perica 


