REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

GRAD RIJEKA
Gradonačelnik

KLASA: 023-01/17-04/72-7
URBROJ: 2170/01-15-00-17-20
Rijeka, 14. 9. 2017.
Gradonačelnik je 14. rujna 2017. godine donio sljedeći
zaključak
1. Utvrđuje se, a s obzirom na činjenicu kako je predviđeno da Ciottina ulica bude
zatvorena za promet od 15. do 22. rujna 2017.godine tijekom održavanja Europskog tjedna
mobilnosti, nije potrebno posebno zatvarati ulicu za promet dana 18. i 19. rujna 2017. godine.
2. Zadužuje se Odjel za komunalni sustav da:
a. izda dozvolu o zauzeću javne površine ispred stražnjeg ulaza u crkvu – ulica Kapucinske stube
- za postavljanje 3 štanda i postavljenje vido zida koji bi stajao preko ceste, prostor kod Art kina
za postavljanje sanitarnih jedinica,
b. dostavi bez naknade 3 lagana štanda u Ciottinu ulicu i 2 u Krešimirovu ispred ulaza u crkvu 18.
rujna 2017. godine u 8 sati ujutro. Pokupiti ih treba u srijedu, 20. rujna u jutarnjim satima,
c. dostavi bez naknade 18. rujna u 8.00 sati: 25 ogradica ispred Kapucinske crkve te ih postave
sukladno uputama organizatora, 25 ogradica u Ciottinu ulicu te ih postavi sukladno uputama
organizatora, 20ak ogradica na parking Žabica u dogovoru s TD Rijeka plus d.o.o. za potrebe
ograđivanja 20 parkirnih mjesta (uklonit će se 19. rujna 2017. godine iza 16 sati),
d. provede mjere pojačanog čišćenja Kapucinskih stuba, javnog wc u dnu stuba i prostora oko
same crkve 18. rujna 2017. godine počevši od 13 sati do 19. rujna 2017. godine do 15 sati,
e. Ukloni baje za otpad na dnu Kapucinskih stuba – u ponedjeljak (18. rujna 2017. godine) ujutro,
ostavi samo jednu za komunalni otpad (koje će se vratiti u utorak, 19. rujna iza 16,00 sati).
3. Zadužuje se TD Rijeka plus d.o.o. da 18. i 19. rujna 2017. godine ustupi na korištenje
bez naknade parking u Ulici Milutina Barača za prihvat autobusa, osigura 8 parkirnih mjesta u Ulici
Marina Držića 18. i 19.9. počevši od 18.9. u 8 sati ujutro te 20 parkirnih mjesta na parkiralištu
Žabica
4. Zadužuje se Direkcija za prometno redarstvo, da u dogovoru s Prometnom policijom PU
PG , osigura dežurstvo djelatnika na Trgu Žabica i Trpimirovoj ulici, te prema potrebi i u Ulici Ivana
Pavla II., koji bi pazili na neometano prometovanje vozila u periodu od 18. rujna od 15 sati do 19.
rujna do cca 14 sati.
5. Ured Grada osigurat će nazočnost zaštitara iz TD Securitas d.o.o. prema stvarnoj potrebi
u navedenim danima.
6. Zadužuje se Ured Grada za koordinaciju i logističku potporu organizatorima.
GRADONAČELNIK

mr.sc. Vojko OBERSNEL
#potpis#
Dostaviti:
1. Ured Grada, n/r Verene Lelas Turak,
Doris Šajn i Barbare Gaćina
2. Odjel gradske uprave za komunalni sustav,
n/r Irene Miličević, Željka Vitasa i Roberta Mišana
3. TD Rijeka plus d.o.o., n/r direkora
4. Odjel gradske uprave za financije, 2X

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

GRAD RIJEKA
Ured Grada
KLASA: 021-01/17-08/27
URBROJ: 2170/01-10-00-17-1
Rijeka, 13. 9. 2017.

KOLEGIJ GRADONAČELNIKA

Predmet: Prijedlog zaključka o suorganizaciji izlaganja relikvija tijela svetog Leopolda Bogdana
Mandića Bogdana Mandića u Crkvi Gospe Lurdske na Žabici u Rijeci, 18. i 19. rujna 2017.

PROČELNICA UREDA GRADA

Verena LELAS TURAK

OBRAZLOŽENJE
U crkvi Gospe Lurdske na Žabici u Rijeci (poznatija kao Kapucinska crkva), 18. i 19. rujna
2017. godine, biti će izložena relikvija - neraspadnuto tijelo Svetog Leopolda Bogdana Mandića.
Naime, svečevo tijelo ponovno će biti izloženo u Hrvatskoj i to u Zadru, Rijeci, Splitu i Dubrovniku i
rodnome mjestu Herceg Novom.
Sveti Leopold Bogdan Mandić, bio je redovnik, pripadnik reda Male braće tj. kapucin,
svećenik i ispovjednik i svetac je zaštitnik reda braće kapucina u Hrvatskoj.
Njegovo tijelo izloženo je u kapucinskoj samostanskoj crkvi sv. Križa u Padovi. Proglašen je
svetim 16. listopada 1983.
Kako se predviđa, tijekom navedenih dana, kroz Kapucinsku crkvu proći će veliki broj
hodočasnika. Iz tog razloga riječki su kapucini zatražili pomoć Grada oko organizacije dolaska i
boravka relikvije tijela sv. Leopolda Bogdana Mandića.
Za potrebe organizacije dolaska hodočasnika, potrebno je sljedeće:
1. zatvoriti za promet Ciottinu ulicu dana 18. i 19. rujna 2017. godine,
2. odobriti zauzeće javne površine – ceste ispred stražnjeg ulaza u crkvu – ulica
Kapucinske stube - za postavljanje 3 štanda i postavljenje vido zida koji bi stajao preko
ceste te prostora ispred crkve (pločnik) za postavljanje 2 štanda,
3. organizirati smještaj autobusa koji će dovesti hodočasnike u Ulicu Milutina Barača,
4. osigurati 8 parkirnih mjesta u Ulici Marina Držića 18. i 19. rujna,
5. osigurati 20 parkirnih mjesta na prostoru Žabice,
6. osigurati 5 lakih štandova za prodaju suvenira,
7. osigurati potreban broj ogradica za osiguravanje prilaza crkvi te u Ciottinoj ulici,
8. osigurati dežurstvo prometnih redara prema potrebi,
9. provesti pojačano čišćenje Kapucinskih stuba, javnog wc-a u dnu stuba i prostora oko
same crkve.
Slijedom navedenog, predlaže se da Gradonačelnik donese sljedeći
zaključak
1. Utvrđuje se, a s obzirom na činjenicu kako je predviđeno da Ciottina ulica bude
zatvorena za promet od 15. do 22. rujna 2017.godine tijekom održavanja Europskog tjedna
mobilnosti, nije potrebno posebno zatvarati ulicu za promet dana 18. i 19. rujna 2017. godine.
2. Zadužuje se Odjel za komunalni sustav da:
a. izda dozvolu o zauzeću javne površine ispred stražnjeg ulaza u crkvu – ulica Kapucinske stube
- za postavljanje 3 štanda i postavljenje vido zida koji bi stajao preko ceste, prostor kod Art kina
za postavljanje sanitarnih jedinica,
b. dostavi bez naknade 3 lagana štanda u Ciottinu ulicu i 2 u Krešimirovu ispred ulaza u crkvu 18.
rujna 2017. godine u 8 sati ujutro. Pokupiti ih treba u srijedu, 20. rujna u jutarnjim satima,
c. dostavi bez naknade 18. rujna u 8.00 sati: 25 ogradica ispred Kapucinske crkve te ih postave
sukladno uputama organizatora, 25 ogradica u Ciottinu ulicu te ih postavi sukladno uputama
organizatora, 20ak ogradica na parking Žabica u dogovoru s TD Rijeka plus d.o.o. za potrebe
ograđivanja 20 parkirnih mjesta (uklonit će se 19. rujna 2017. godine iza 16 sati),
d. provede mjere pojačanog čišćenja Kapucinskih stuba, javnog wc u dnu stuba i prostora oko
same crkve 18. rujna 2017. godine počevši od 13 sati do 19. rujna 2017. godine do 15 sati,
e. Ukloni baje za otpad na dnu Kapucinskih stuba – u ponedjeljak (18. rujna 2017. godine) ujutro,
ostavi samo jednu za komunalni otpad (koje će se vratiti u utorak, 19. rujna iza 16,00 sati).
3. Zadužuje se TD Rijeka plus d.o.o. da 18. i 19. rujna 2017. godine ustupi na korištenje
bez naknade parking u Ulici Milutina Barača za prihvat autobusa, osigura 8 parkirnih mjesta u Ulici
Marina Držića 18. i 19.9. počevši od 18.9. u 8 sati ujutro te 20 parkirnih mjesta na parkiralištu
Žabica
4. Zadužuje se Direkcija za prometno redarstvo, da u dogovoru s Prometnom policijom PU
PG , osigura dežurstvo djelatnika na Trgu Žabica i Trpimirovoj ulici, te prema potrebi i u Ulici Ivana
Pavla II., koji bi pazili na neometano prometovanje vozila u periodu od 18. rujna od 15 sati do 19.
rujna do cca 14 sati.
5. Ured Grada osigurat će nazočnost zaštitara iz TD Securitas d.o.o. prema stvarnoj potrebi
u navedenim danima.
6. Zadužuje se Ured Grada za koordinaciju i logističku potporu organizatorima.

