PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA
MJESNI ODBOR DRENOVA
VIJEĆE MJESNOG ODBORA
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Rijeka,
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26. veljače 2018.
ZAPISNIK
SA 35. SJEDNICE VMO DRENOVA

35. sjednica VMO Drenova održana je 26. veljače 2018. godine u 18.30 sati.
Sjednici su bili nazočni:
- Damir Popov, predsjednik VMO
- Irene Ujčić Rob, zamjenica predsjednika VMO
- Nenad Mance, član VMO
- Tomislav Vukušić, član VMO
- Stanko Vunić, član VMO
- Danijela Škulić, tajnica MO
Sjednici nisu bili nazočni:
- Aleksandar Bulog, član VMO
- Zorka Ćoso, članica VMO
Ostali nazočni:
- Dejan Malešević

Usvajanje zapisnika sa 34. sjednice VMO Drenova:
 Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO. Predložen je sljedeći
DNEVNI RED
1. Prijedlog za iscrtavanje pješačkog prijelaza u Ulici Drenovski put kod kbr. 176 - g.
Malešević
2. Tekuća komunalna problematika
3. Razno- informacije i zamolbe građana
Dnevni red prihvaćen je jednoglasno, bez primjedbi.
AD 1
Sjednici Vijeća prisustvovao je gospodin Dejan Malešević koji je nazočnim vijećnicima iznesao
prijedlog za iscrtavanje nogostupa i pješačkog prijelaza u Ulici Drenovski put kod kbr. 176.
Vijeće je upoznalo gospodina Maleševića da je zahtjev za iscrtavanje pješačkog prijelaza već
podnesen TD Rijeka promet d.d., ali je njihov odgovor da je zahvat nemoguće izvesti budući je
lokacija istog u privatnom vlasništvu.Temeljem svega navedenog donesen je sljedeći
Zaključak:
 Gospodin Malešević upućen je da osobno u Rijeka promet d.d. predloži mogućnosti
za navedeni zahvat, a Vijeće će dati svoju podršku.
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AD 2
2.1 Gospođa Irene Ujčić Rob postavila je pitanje vezano za čišćenje ulica na području MO
Drenova.
Zaključak:
 Vijeće će uputiti dopis KD Čistoća za dostavu plana i rasporeda čišćenja ulica na
području MO Drenova.
2.2 Vijeću su se obratili stanari Ulice Drenovski put 19 A sa zamolbom da se sruši postojeći zid
ispred zgrade. Vijeće je zahtjev uputilo nadležnom OGU za komunalni sustav.
Zaključak:
 Nadležni iz OGU za komunalni sustav utvrdili su da je zahtjev opravdan.
2.3 Prema Planu komunalnih prioriteta MO Drenova u 2017. godini za proširenje javne rasvjete
osiguran je iznos od 30.000,00 kuna za stavku „Izrada tehničke dokumentacije za proširenje javne
rasvjete u Ulici Drenovski put od kbr. 28 (streljana) do kbr. 19 A. Iz Energa je pristigao dopis da se
odustaje od izrade glavnog projekta za navedenu lokaciju dok se ne ostvare uvjeti koji
podrazumijevaju uređenje i izgradnju nogostupa na navedenoj lokaciji. S obzirom da je projektant
izradio i naplatio izradu idejnog projekta koji je bio potreban za ishodovanje posebnih uvjeta,
troškovi istog od 6.000,00 kuna (s PDV-om) obračunati će se sa pozicije predviđene stavkom
Izrada tehničke dokumentacije za proširenje javne rasvjete u Ulici Drenovski put od kbr. 28
(streljana) do kbr. 19 A. Budući se odustaje od planiranog zahvata, Vijeće MO Drenova ne slaže se
da se sredstva utroše sa navedene pozicije.
Zaključak:
 Vijeće će još jednom pokušati kontaktirati Rijeka promet, Energo i OGU za komunalni
sustav kako bi se razmotrile sve mogućnosti za realizaciju navedenog zahvata.
AD 3
3.1 Zahtjev gospodina Grepo Deana za sanacijom kolnika u Ulici Ivana Žorža razmatrat će se kroz
prijedlog komunalnih prioriteta za sljedeću godinu.
3.2 Temeljem upita gđe Laginja o planu izgradnje kanalizacijske mreže u Ulici Brune Francetića
22, pristigao je odgovor KD Vodovod i kanalizacija d.o.o.da je predmetna izgradnja dio potprojekta
„Gradnja i rekonstrukcija sanitarne kanalizacije i vodovoda gradskog područja; Zona A:3 Gornja
Drenova – IV i V faza izgradnje“ koji se planira okvirno realizirati u razdoblju 2021.-2013.Dinamika
izvođenja radova bit će poznata tek po ugovaranju radova.
3.3 Upit gospodina Siminiati Bogdana o prenamjeni Ulice Kučićki put i Goranske ulice u
jednosmjerne dostavljen je nadležnom TD Rijeka promet d.d.
3.4 Temeljem zahtjeva roditelja djece sa područja Benaša, Kablara i Petrca o uvođenju dodatnog
voznog reda na liniji 5 b, VMO Drenova uputit će KD Autotrolej dopis u kojem podržavaju inicijativu
roditelja.

Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice.
Sjednica je završila u 20.30 sati.
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:
Danijela Škulić

Predsjednik VMO Drenova
Damir Popov
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