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ZAPISNIK
S 32. SJEDNICE VMO KRIMEJA

32. sjednica VMO Krimeja održana je 29.06.2017. (četvrtak) s početkom u 18 sati u prostorijama
MO Krimeja, Kumičićeva 50.
Sjednici su bili nazočni:
- Petar Petrinić, predsjednik VMO
- Boris Mijolovoć , zamjenik predsjednika VMO
- Lucio Eškinja, član VMO
- Danijela Bradamante, članica VMO
- Zoran Miličević , tajnik MO
Sjednici nije bio nazočan:
- Arsen Cimaš

Usvajanje zapisnika 31. sjednice VMO Krimeja:
• Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći

DNEVNI RED:
1. Izvođenje radova na povećanju sigurnosti prometa u Kumičićevoj ulici kod kbr.8,
2. Zahtjevi građana:
za postavom stupića u Kumičićevoj ulici kod kbr. 45
za ukidanjem invalidnog parkirnog mjesta u Ulici Danijela Godine kod kbr. 12

AD 1
Predsjednik Vijeća izvijestio je prisutne o početku izvođenja radova na povećanju sigurnosti
prometa u zoni pješačkog prijelaza u Kumičićevoj ulici kod kbr. 8. Radove izvodi tvrtka Kvarner
graditeljstvo, a obuhvatiti će proširenje sjevernog nogostupa u zoni autobusnog ugibališta javnog
gradskog prijevoza, izradu rampi za osobe sa invalidetom, te ukidanjem parkirnih mjesta uz južni
nogostup neposredno uz zgradu dječjeg dispanzera. U sklopu radova izvršit će se i obnova
završnog sloja asfalta na tom dijelu prometnice. Promet će se odvijati naizmjenično uz regulaciju
pomoću građevinskih semarora. Predviđeno vrijeme radova je 20 kalendarskih dana.
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Zaključak:
Članovi Vijeća primili su informaciju na znanje.
AD-2
Vijeće MO zaprimilo je dva zahtjeva I to: Marka Maksimovski iz Kumičićeve br. 41A za
postavljanjem fizičke zapreke-stupića kod zgrade Kumičićeva 45 radi sprečavanja nepropisnog
parkiranja na nogostupu, i stanara zgrade Danijela Godine br. 12 za ukidanjem parkirnog mjesta
za invalidne osobe koje se više ne koristi.
Zaključak:
Vijeće MO zahtjeve smatra opravdanim te ih upućuje Rijekaprometu na daljnje postupanje.
.

Sjednica je završila u 20 sati.
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice.
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:

Predsjednik VMO Krimeja:

Zoran Miličević

Petar Petrinić
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