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                                                      OBRAZLOŽENJE

            Za izvođenje radova  na polaganju komunalne infrastrukture u razdoblju od 
                                           15. lipnja do 15. rujna 2017. 

           Odlukom o nerazvrstanim cestama na području Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-
goranske županije" broj 54/12) regulirano je upravljanje, građenje, rekonstrukcija i održavanje 
nerazvrstanih cesta na području grada Rijeke, kontrola i nadzor nad izvođenjem radova na 
nerazvrstanim cestama te mjere za zaštitu nerazvrstanih cesta.

Zakonom o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13) u članku 132. utvrđeno je da 
predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave po pribavljenom mišljenju turističke zajednice 
mjesta, općine ili grada može odlukom za određene vrste građevina na određenim područjima 
odrediti vrijeme u kojem se ne mogu izvoditi radovi. 

Grad Rijeka temeljem Zakona o gradnji nije donio odluku o zabrani izvođenja bilo kakvih 
vrsta radova na cestama na području Grada Rijeka u vrijeme ljetne sezone, ali je člankom 32. 
Odluke o nerazvrstanim cestama, utvrđeno je da u vremenskom razdoblju od 15. lipnja do 15. 
rujna, u pravilu, nije dozvoljeno zauzimanje ili prekopavanje nerazvrstanih cesta osim u naročito 
opravdanim slučajevima na temelju prethodne pisane suglasnosti Gradonačelnika. 
            Na nerazvrstanim cestama i javnim površinama grada Rijeke u tijeku je izvođenje radova 
započetih 2015. godine na realizaciji: 
- Projekta izgradnje 10(20)kV vodova za spajanje postrojenja u TS 110/10(20)kV RIJEKA na novi   
  20 kV naponski nivo, na području MO Brajda, Potok, Belveder, Kozala, Brašćine i Školjić, koji je  
  investicija TD HEP- ODS d.o.o. Zagreb, Elektroprimorje Rijeka.
- I drugih manjih zahvata na priključenju objekata na komunalnu infrastrukturu i održavanje iste.
          U daljnjem tekstu daje se informacija o konkretnim lokacijama izvođenja radova u periodu od 
15. lipnja do 15. rujna 2017. godine, a koji uključuju i dio novih radova na području grada Rijeke, 
kako slijedi i po investitorima:

1. KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka

a)  ZAMJENA VODOVODNE MREŽE I OBJEKATA NA VODOVODNOJ MREŽI
    -  VO Kvaternikova - Ede Starca, (L=256 m) i (L=33 m) zajedno sa kanalizacijom, planirani 
        početak radova srpanj, 2017 do ožujka 2018.. 
    -  VO M. Krleže - B. Kašića - M. Lovraka, (L=849 m), planirani početak radova srpanj, 2017. 
    -  VO Školjić, (L=70 m), planirani početak radova srpanj, 2017. do kolovoza 2018.
    -  VO Severinska ulica, (L=230 m), planirani početak radova srpanj, 2017.do ožujka 2018.

b) ZAMJENA KANALIZACIJSE MREŽE I OBJEKATA NA KANALIZACIJSKOJ MREŽI
    -  Zamjena / rehabilitacija kanalizacije u ulici Gornja Vežica, (L=70 m), izvođenje u tijeku, rok 
        izvođenja do 15. rujna 2017.
    - Zamjena kanalizacije u ulicama Kvaternikovoj i Ede Starca(L=198 m), radovi se izvode zajedno 
       sa vodovodom, planirani početak radova srpanj, 2017. do travnja 2018.

c) RAZVOJNI ZAHVATI  VODOOPSKRBE OD ZAJEDNIČKOG INTERESA SUVLASNIKA 
      DRUŠTVA I   ISPORUČITELJA VODNE USLUGE:
    - Gradnja dijela  vodoopskrbnog sustava područja Streljana-Kastav-Klana na području gradnje  
       ceste  D 427 - III etapa gradnje, izvođenje u tijeku - s Gradom Rijeka, do ožujka 2018.

d) RAZVOJNI ZAHVATI  ODVODNJE OTPADNIH VODA OD ZAJEDNIČKOG INTERESA
     SUVLASNIKA DRUŠTVA I  ISPORUČITELJA VODNE USLUGE
   - Gradnja sanitarnog kolektora u sklopu gradnje 4. faze I. etape te II. i III. etape državne ceste D  
     427 Čvor Marčelji (nova A7 -Viškovo- Čvor Rujevica (A7), (L=500 m)  izvođenje u tijeku s 
     Gradom Rijeka, do prosinca 2017.

e) ZAJEDNIČKI RAZVOJNI ZAHVATI  VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA OD 
     ZAJEDNIČKOG INTERESA SUVLASNIKA DRUŠTVA I ISPORUČITELJA VODNE USLUGE
     EU projekt:
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    - kolektor sanitarnih otpadnih voda u sklopu rekonstrukcije raskrižja Škurinjska draga,(L=70 m), 
      izvođenje u tijeku s Gradom Rijeka, do rujna 2017.

f)  ZAJEDNIČKA IZGRADNJA NA PODRUČJU GRADA RIJEKE OGRANKA VODOVODA I
     KANALIZACIJE U SKLOPU IZGRADNJE PROMETNICA
   - Drenova - Streljana – Bok, izvođenje u tijeku - s Gradom Rijeka, do prosinca 2017.

g) MARTINKOVAC – VODOOPSKRBA I ODVODNJA
   -  Martinkovac – instalacije, planirani početak radova srpanj, 2017. do prosinca 2018.

h)  RADOVI ZA POTREBE IZVEDBE PRIKLJUČKA.

j)  RADOVI NA ODRŽAVANJU.

2. TD ENERGO d.o.o. Rijeka

a) IZGRADNJA TOPLOVODA 
    - Toplana Kozala – u ulicama Ante Kovačića, Vjenceslava Novaka, (L=1000 m),
       planirani početak radova lipanj, 2017. do veljače 2018.
    - Toplana Podmurvice – u ulicama Giussepe Duella, Branka Blečića, Vitomira Paje Širole 
      (L=400 m), planirani početak radova lipanj, 2017. do siječnja 2018.
    - Toplana Srdoči – u ulicama Mate Lovraka, Gustava Krkleca, (L=200 m), planirani početak 
       radova lipanj, 2017. do studenog 2017.
    - Toplana Škurinje – u ulicama Tizianova, Rastočine, 1. Maja, Jelićeva (L=800 m), planirani 
       početak radova lipanj, 2017. do svibnja 2018.
    - Toplana PO48–u Ul. Franje Čandeka, (L=150 m), početak radova lipanj, 2017. do ožujka 2018.

b) IZGRADNJA PLINSKE MREŽE   
    - Za JGL (DC Svilno Čavle), (L=3000m), planirani početak lipanj, 2017.do prosinca 2018.
    - Plinovod u Ul. fra Serafina Schöna, (L=100 m), planirani početak lipanj, do studenog 2017. 
    - Plinovod u Ul. Trogirskoj, (L=150 m), planirani početak radova lipanj, do prosinca 2017.
    - Ventili Korzo, planirani početak radova lipanj, 2017. do listopada 2017.  
    - Plinovod Bok – Drenova, (L=150 m),  sa Gradom Rijeka, radovi u tijeku do prosinca 2017. 

c)  RADOVI ZA POTREBE IZVEDBE PRIKLJUČKA.

d)  RADOVI NA ODRŽAVANJU.    

e) IZGRADNJA JAVNE RASVJETA 
    - Ul. Braće Hlača kod br. 7, izvođenje radova u tijeku do prosinca 2017.
    - Ul. Brca kod br. 8 B, izvođenje radova u tijeku do srpnja 2017.
    - Ul. Braće Stipčić kod br. 41, izvođenje radova u tijeku do studenog 2017.
    - Šetalište XIII. Divizije 23 (Park Augusta Cesarca, izvođenje radova u tijeku do srpnja 2017.
    - Ul. Turkovo od br. 38, izvođenje radova u tijeku do srpnja 2017.
    - Ul. Baretićevo kod br. 24,  izvođenje radova u tijeku do kolovoza 2017.
    - Ul. Minakovo kod br. 2A, izvođenje radova u tijeku do listopada 2017.
    - Naselje Vulkan kod br.12, izvođenje radova u tijeku do kolovoza 2017.
    - Ul. Radnička kod br.31, izvođenje radova od lipnja do kolovoza 2017.
    - Ul. Meštrovićeva kod br.24, izvođenje radova u tijeku do kolovoza 2017.
    - Ul. Medovićeva kod br.17, izvođenje radova u tijeku do srpnja 2017.
    - Ul. Crnčićeva, kod br.3, izvođenje radova u tijeku do listopada 2017.
    - Ul. Antuna Barca kod br. 3 i 3A, izvođenje radova u tijeku do rujna 2017.
    - Ul. Petra Jurčića od br.58 do br. 8 C, izvođenje radova u tijeku do listopada 2017.
    - Ul. Ivana Lenca kod br. 36, izvođenje radova u tijeku do studenog 2017.
    - Ul. Braće Mohorića kod br. 4, izvođenje radova od lipnja do prosinca 2017.
    - Ul. Marijana Stepčića kod br. 20, izvođenje radova u tijeku do srpnja 2017.
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f) RADOVI ZA POTREBE IZVEDBE PRIKLJUČAKA.

g) RADOVI NA ODRŽAVANJU.

3. TD HEP – ODS d.o.o., ELEKTROPRIMORJE RIJEKA

a) IZGRADNJA TRAFOSTANICA (TS), KABELSKIH TRASA (KB) I MREŽA NISKOG NAPONA 
    (MM NN) 
    - ZAMJENA KB 10 kV NA PODRUČJU BRAJDA, u ulicama Moše Albaharija, Senjskih uskoka, 
       Ljudevita Matešića, 1. Maja, Potok,  Nikole Cara, planirani početak radova srpanj, 2017. do  
       lipnja 2018. 
    - ZAMJENA KB 10 kV NA PODRUČJU ŠKOLJIĆ, u ulicama Školjić, Ivana Grohovca, radovi u 
       tijeku, do listopada 2017.
    - KB 10(20) kV za TS GORNJA VEŽICA 6-N, u Ul. Braće Stipčić, izvođenje radova u tijeku do 
      kolovoza 2017.
    - MR NN iz TS GORNJA VEŽICA 6-N, u Ul. Braće Stipčić,  izvođenje radova u tijeku do 
      kolovoza 2017.
    - KB 10(20) kV TS OREHOVICA 1 - TS OREHOVICA 2, u ulicama Kačjak, Kalina, izvođenje  
      radova od lipnja do listopada 2017.
    - KN NN iz TS TRSAT 3 - Nivogradnja d.o.o., u ulicama Vrtlarski put, Slavka Krautzeka,   
      izvođenje radova od lipnja do kolovoza 2017.
    - DV 35 kV TS 110/35 kV RIJEKA - TS 35/10(20) kV MAVRINCI, u ulicama Vrlije (križanje sa 
      Ul. Partizanski put), Vere Nikolić – Podrinska, izvođenje radova od lipnja do listopada 2017. 
    - KB NN iz TS POMERIO, u ulicama Ivana Rendića, Pomerio, radovi u tijeku do listopada 2017.
    - KB 10(20) kV TS PODMURVICE 5 - TS PODMURVICE 3, Ul. Bribirska, izvođenje radova od 
      lipnja do kolovoza 2017.
    - KB 10 (20) kV TS ALGA 1 - TS PODVOLJAK 1, u ulicama Švalbinoj i  Kumičićevoj, izvođenje  
      radova od lipnja do kolovoza 2017.
    - KB 10(20) kV TS TRSAT 3- TS VODOVOD STRMICA, u ulicama Slavka Krautzeka, Viktora 
      Bubnja, Vrlije, izvođenje radova od srpnja do listopada 2017.
    - KB 10(20) kV za TS KVATERNIKOVA 2 i NN, u ulicama Kvaternikovoj kod br.2 i Drage 
      Gervaisa izvođenje radova od lipnja do kolovoza 2017.

b) RADOVI ZA POTREBE IZVEDBE PRIKLJUČAKA.

c) RADOVI NA ODRŽAVANJU.

5. TD HRVATSKI TELEKOM d.d. Zagreb

a) UGRADNJA MULTIFUNKCIJSKOG KOMUNIKACIJSKOG KABINETA (FTTC) I POLAGANJE 
    TK KABELA 
    - FTTC Centar I – Ul. Krešimirova kod br. 30 i 28, (L=150 m), izvođenje od 27. do 30. lipanj 2017
    - FTTC Marinići -Ul. Milice Jadranić od br.36 do 47(L=60 m) izvođenje od 10. do 20. srpnja 2017 
    - FTTC Vrtlarski put – Ulica Slavka Krautzeka (od pizzerije „Pampas“ prema Trsatu), (L=40 m), 
      planirano izvođenje radova kolovoz, 2017.

b) IZGRADNJA PRIKLJUČKA NA JAVNUEK MREŽU 

    - Ulica Hosti, (L=210 m), početak radova planiran u srpnju, 2017. 

c)  RADOVI ZA POTREBE IZVEDBE PRIKLJUČAKA.

d)  RADOVI NA ODRŽAVANJU.

6. TD HRVATSKE CESTE d.o.o.

a) IZVOĐENJE RADOVA POJAČANOG ODRŽAVANJA
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    - Planiraju se radovi na uređenju kružnog raskrižja Ulice Martinkovac i Ulice Miroslava Krleže 
      u Rijeci (državna cesta D304, dionica 001, stacionaža 3+300) – rotor Martinkovac, planirani   
       početak radova srpanj, 2017.do  lipnja 2018. 

b)  IZVOĐENJE RADOVA NA REDOVITOM ODRŽAVANJU:
    - Mogući su radovi na redovitom održavanju i zaštiti državnih cesta D3, D8, D304, D403 i D404  
    – održavanje kolnika i prometne opreme manjeg obima u trajanju do jednog dana.

7.) TD RIJEKA PROMET d.d. Rijeka

Prema zadanim Programu prioriteta Mjesnih Odbora i Planu redovnog održavanju cesta, u 
predmetnom razdoblju planira se izvoditi:

- RADOVI NA GODIŠNJEM  ODRŽAVANJU NERAZVRSTANIH CESTA I JAVNIH POVRŠINA.
  Izvođenje radova uklanjanja, sanacije lokalnih oštećenja i zamjene završnog sloja na dionicama   
  nerazvrstanih cesta na području grada Rijeke, izvoditi će se u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna  
  2017. sukladno usvojenom dinamičkom planu trgovačkog društva. 

Za vrijeme izvođenja radova polaganja komunalne infrastrukture u trupu prometnica i javnih 
površina na području grada Rijeke, promet na području izvođenja radova odvijati će se uvođenjem 
privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova, na način da se promet odvija jednim
voznim trakom, naizmjeničnim propuštanjem, regulacijom gradilišnim semaforima, preregulacijom
ulica sa dvosmjernim režimom prometa u ulice za prometovanje samo jednim smjerom, ili
regulacijom prometa od strane prometne policije u slučajevima većih zastoja.
Uspostava privremene regulacije provodi se po usvojenim prometnim projektima i rješenjima
privremene regulacije prometa, u kojima su prikazani detalji postave privremene prometne 
signalizacije, tokovi prometa i dionice izvođenja radova, a izrađuju se u skladu sa tehničkom 
projektnom dokumentacijom investitora.   
Za bolju obavještenost građana o planiranim radovima na prometnicama, a time i očekivanim
zastojima u prometu, privremeno uspostavljenoj regulaciji prometa, rokovima i dinamici izvođenja
radova, osim obveznog objavljivanja u javnim glasilima i na internet stranicama Grada obaviješteni
su i svi MO na područjima gdje se radovi izvode.
Praćenjem intenziteta prometa tijekom ljetnih mjeseci uočen je znatniji pad prometnog opterećenja
posebno u užem centru grada, sljedom toga u vrijeme ljetnih praznika je za izvođenje građevinskih
i drugih navedenih radova na prometnicama područja grada Rijeke najpovoljni termin kako zbog
manjeg intenziteta prometa tako i povoljnih vremenskih uvjeta, a time i znatno smanjenje rokova 
izvođenja kao i prometnog opterećenja, zastoja i pritisaka na alternativne pravce uzrokovanih 
uvođenjem privremene regulacije prometa.

Slijedom navedenog, predlaže se Gradonačelniku Grada Rijeke da donese slijedeći 

                                                        Z A K LJ U Č A K

1. Prihvaća se informacija o izvođenju radova na prometnicama Grada Rijeke u razdoblju od 
    15. lipnja do 15. rujna 2017. godine.

2. Daje se SUGLASNOST za izvođenje radova na polaganju komunalne infrastrukture (plinovoda, 
    kanalizacije, vodovoda, elektro i drugih komunalnih instalacija), radova na priključenju objekata, 
    gradnji, zamjeni / sanaciji oštećenih instalacija (hitne intervencije) kao i radovima na redovnom 
    održavanju javnih (državnih) cesta, nerazvrstanih cesta i drugih javnih površina na području
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    grada Rijeke, u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna 2017. u svemu kako je navedeno u
    informaciji.

3. Zadužuje se Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija zajedničke komunalne  
    djelatnosti i Direkcije Prometnog i komunalnog redarstava, za provedbu ovog Zaključka.
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