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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  MLAKA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/18-16/3 
URBROJ:  2170/01-09-10-18-2 
Rijeka,  26.03.2018. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 44. SJEDNICE VMO MLAKA 
 

44. sjednica VMO Mlaka održana je 26.03.2018. (ponedjeljak) s početkom u 18:00 sati u 
prostorijama MO Mlaka, G. Duella 2/b. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Ivo Simper, predsjednik VMO 
- Elena Dorčić Spatola, zamjenica predsjednika VMO  
- Damir Cindrić, član VMO 
- Milan Milovanović, član VMO 
- Snježana Seršić, tajnica MO Mlaka 
 
Sjednici nisu bili nazočni: 

Željko Harbaš, član VMO 
 

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio sljedeći  
 

DNEVNI RED 
 

1. Rasprava o zahtjevima pristiglim između dvije sjednice. 
2. Razno. 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
AD 1 
 
Predsjednik VMO g. Ivo Simper informirao je prisutne vijećnike o zahtjevima građana i dopisima 
primljenim  između dvije sjednice. 
 
      Zaključak: 
 

• Vijeće prihvaća na znanje drugi odgovor OGU za urbanizam na zahtjev gđe Marije 
Jurčić u kojem se navodi da je nakon izvida na terenu s djelatnikom KD „Čistoća“ 
odlučeno da se kontejneri za reciklažni otpad postave preko puta ulice Franje 
Čandeka 23b na proširenom nogostupu nakon pješačkog prijelaza.  
 

• Vijeće prihvaća na znanje odgovor Odjela za komunalni sustav na zahtjev vlasnika 
„Gumiservisa“ Luki 16 za hitnu intervenciju, jer je zadnja bura ozbiljno 
destabilizirala dva stabla, te postoji velika opasnost od rušenja istih, kako za 
prolaznike tako i za automobile. U odgovoru se navodi da navedeno ne predstavlja 
javnu zelenu površinu, nije obuhvaćeno katastrom javnih zelenih površina, te se ne 
održava od strane Odjela već je obveza korisnika prostora brinuti se o 
pripadajućem zelenilu. 
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• Vijeće prihvaća na znanje odgovor “Čistoće” na molbu gđe Lidije Posinak da se 
organizira makar 2 x godišnje čišćenje okoliša parkinga ispred R. Benčića 11, te na 
potezu prema “Brodokoimercu”. Naime, lišće koje padne u jesen, nitko ne pokupi 
te kod velikih kiša predstavlja opasnost od poskliznuća. U odgovoru se navodi da 
je izdat  nalog da se pomete i očisti parkiralište na navedenoj adresi koliko je to 
moguće s obzirom na parkirana vozila te nogostup prema trgovini 
„Brodokomerca“.   

    
• Vijeće prihvaća na znanje odgovor “Hrvatskih vode“ na zahtjev za čišćenje korita 

potoka u parku Mlaka u kojem se navodi da će u najskorije vrijeme pristupiti 
radovima održavanja istog.  
 

•  Vijeće prihvaća na znanje obavijest „Dezinsekcije“ d.o.o. u kojoj se navodi da će 
tijekom mjeseca ožujka provoditi mjere sustavne deratizacije i dezinsekcije na 
području MO Mlaka. 
 

• Vijeće je zaprimilo putem kontaktnog obrasca na web stranici MO Mlaka upit gdina 
Antona Krpana kada će se ukinuti parkiranje vozila na nogostupu (trotoaru) duž 
Krešimirove ulice od Mlake do Kolodvora i prepustiti nogostup pješacima i 
invalidima u kolicima. Budući da je planirana kompletna rekonstrukcija 
Krešimirove ulice upit je proslijeđen u OGU za komunalni sustav. 
 

• Vijeće prihvaća zahtjev ovlaštenog predstavnika zgrade Podpinjol 31a gdina Sergia 
Terpića za uviđaj i orezivanje grana 4 previsoka stabla pored zgrade Podinjol 31a, 
jer jaki vjetar kida grane koje padaju na prolaznike i automobile. Budući da je OGU 
za komunalni sustav i ranije intervenirao na stablima na toj lokaciji Vijeće će im 
proslijediti ovaj zahtjev. 
 

• Vijeće je zaprimilo mailom zahtjev gđe Ivane Šneperger za sanaciju zelenila uz 
zgradu R. Picovicha 1, jer im zelenilo i razne štetočine ulaze u stanove. Nakon 
izvida na terenu uputit će se odgovor. 

 
AD 2 
 

Zaključak: 
 

• Zamjenica predsjednika gđa Elena Dorčić Spatola informirala je vijećnike o 
sastanku na terenu s gđom Ivanom Parac iz OGU za komunalni sustav na temu 
realizacije prioriteta MO Mlaka za 2017. gopdinu. Obišle su pokos između 
Zvonimirove i ulice Luki na kojem je potrebno ukloniti nepoželjnu vegetaciju što će 
se učiniti nakon izbora izvođača radova. 

• Također su uočena oštećenja na kolniku u ulici Podmurvice od k. br. 5 do početka 
stepenica prema OŠ “Podmurvice”, te nedostajući vijci na “ležećem policajcu”. Od 
nadležnih će se zatražiti sanacija. 

• Temeljem mnogobrojnih žalbi građana koji žive u ulici M. Barača na učestali promet 
kamiona koji prevoze pijesak bez zaštitne cerade (prosipa se po njihovim vrtovima, 
ulazi u stanove, onečišćuje robu pri sušenju) Prometnoj policiji će se uputiti dopis 
u kojem će se zatražiti pojačana kontrola u sljedećih mjesec dana.  

  
 

Sjednica je završila u 20:00 sati 
 

Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 
                     Zapisničar:                                                Predsjednik VMO Mlaka: 
 
                Snježana Seršić                                                    Ivo Simper, prof. 

 


