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ZAPISNIK
SA 40. SJEDNICE VMO BULEVARD
40. sjednica VMO Bulevard održana je 16.05.2018. s početkom u 18:00 sati
u prostorijama MO Bulevard, Šet.I.G.Kovačića 12.
Sjednici su bili nazočni:
- Darinko Papić, predsjednik,
- Mirjana Banić, potpredsjednca,
- Goran Sušić, član,
- Henriet Bilandžić, član,
- Milan Lukša, član,
- Marjan Srdoč, tajnik.
Sjednici nisu prisustvovali: Zapisnik s 39. sjednice VMO Bulevard usvojen je jednoglasno.
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći
DNEVNI RED
1. Usvajanje Prijedloge prioriteta za održavanje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u 2019.godini.
2. Razmatranje zaključaka sa radnog sastanka s predstavnicima Rijeka
prometa d.d., Rijeka plusa d.d. i KD. Čistoća d.d.
3. Razmatranje regulacije prometa i građevinskih radova u Ulici Vrazov
prijelaz i Kranjčevićev klanac.
4. Razno.
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno bez primjedbi.
AD 1
Predsjednik VMO Darinko Papić nakon rasprave predložio je usvajanje
Prijedloga prioriteta za održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u
2019.godini, a koji će se dostaviti nadležnim službama na daljnju obradu, kako
slijedi:

1. Uređenje dječjeg igrališta na istočnom dijelu platoa na Trgu braće Mažuranića
(cjelovito) – nastavak.
2. Postavljanje autobusne čekaonice u Ulici Šet.J.Rakovca pored k.br. 24.
3. Zamjena rasvjetnih tijela s LED rasvjetnim tijelima – uzduž Ulice Vidikovac.
4. Postavljanje 2 klupe na autobusnoj čekaonici na početku Ulice Šet.J.Rakovca.
5. Postavljanje metalnih stupića uzduž Ulice Vidikovac sa sjeverne strane kolnog
rubnjaka u fumkciji sprečavanja obostranog parkiranja vozila.
Zaključak:
 Prijedlog je jednoglasno je usvojen.
AD 2
Predsjednik VMO Darinko Papić izvijesti je članove Vijeća o radnom sastanku s
predstavnicima Rijeka prometa d.d., Rijeka plusa d.d. i KD Čistoća d.d. koji je
održan dana 03. svibnja, na kojem je razmatrano uvođenje naplate parkinga na
Trgu braće Mažuranića, Gajevoj ulici, Gundulićevoj ulici i Vrazovom prijelaz te
nadalje uvođenje jednosmjernog prometovanja vozila u Švalbinoj ulici. Napomenuo
je da je sastanku bila nazočna i ravnateljica Prve sušačke hrvatske gimnazije u
Rijeci. Zaključeno je da će Rijeka plus d.d. izraditi novi idejni prijedlog naplate
parkinga na navedenom području, a Rijeka promet d.d. procjenu koštanja tehničkih
prilagodbi u Švalbinoj ulici za uvođenje jednosmjernog prometovanja.
Zaključak:
 Izvješće je jednoglasno je usvojeno.
AD 3
Predsjednik VMO Darinko Papić izvijesti je članove Vijeća o građevinskim
radovima i s time povezanom regulacijom prometa u ulicama Vrazov prijelaz i
Kranjčevićev klanac te je zaključio da je nakon početnih problema oko regulacije
prometa, uređenja gradilišta i zauzeća javnih površina od strane izvođača radova
situacija uređena u skaldui s pozitivnim proisima.
AD 4
 Pod točkom razno nije bilo prijedloga niti primjedbi.
Sjednica je završila u 21 sat.
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