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ZAPISNIK
43. SJEDNICE VMO LUKA
43. sjednica VMO Luka održana je 23.05.2018. (srijeda) s početkom u 18.00 sati u prostorijama
MO Luka, Verdieva 11.
Sjednici su bili nazočni:
• Mirjana Karabaić, predsjednica VMO
• Dražen Kalanj, zamjenik predsjednice VMO
• Vinko Brajković, član VMO
• Ljiljana Cvjetović, član VMO
• Mladen Pantar, član VMO
• Davorka Milanović, referent za mjesnu samoupravu, tajnica MO
Ostali nazočni:
• Šaban Mahmutović
Sjednici nisu bili nazočni:
•
Usvajanje Zapisnika sa 42. sjednice Vijeća Mjesnog odbora Luka od 27.04.2018. godine:
• Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Predsjednica VMO Luka, gđa. Mirjana Karabaić pozdravila je prisutne i predložila slijedeći
DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.
-

Prijedlozi malih komunalnih zahvata (prioriteta) za 2019. godinu
Komunalna pitanja
Dani MO Luka
Razno
Programi za 2019. godinu
Ostalo

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.
AD 1
Vijećnici su razmotrili zaprimljene prijedloge građana i iznijeli vlastite prijedloge za sanaciju uočenih
oštećenja na terenu, koji bi se mogli riješiti kroz male komunalne zahvate (prioritete) u 2019.
godini. Predsjednica se e-mail-om obratila pročelnici OGU za komunalni sustav s upitom, da li da
se kroz male komunalne zahvate MO Luka, u 2019. godini uredi barem dio nogostupa Adamićeve
ulice. Pitanje je postavljeno zbog najavljenih radova u tunelu Brajdica, tijekom kojih će Ulica Ivana
Zajca biti djelomično ograđena zbog povećanog prometovanja željezničkih vagona. Zbog toga je
projekt rekonstrukcije Adamićeve ulice koji je bio planiran za ovu, odgođen za 2021. godinu.
Zaprimljen odgovor pročelnice OGU za komunalni sustav od 16.05.2018., je preporuka da se
sanacija Nogostupa u Adamićevoj odgodi do završetka sanacije same ulice.Nakon rasprave
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odlučeno je kako slijedi u zaključku:
Zaključak:
Na listu malih komunalnih zahvata (prioriteta) za 2019. godinu, uvršteni su prijedlozi
navedeni u tabeli:
Redni
broj

Prijedlog prioriteta sa lokacijom

Površina
ili
količina

Napomene / prilozi

1

Sanacija dijela nogostupa Trninine ulice uz istočno
pročelje zgrade ribarnice

prijedlog VMO Luka

2

Niveliranje podloge (partera) i fugiranje kamenih ploča
na dijelu Ulice Vatroslava Lisinskog uz zapadno, te
dijela Trninine ulice uz istočno pročelje zgrade ribarnice

prijedlog VMO Luka

3

Sanacije dijela nogostupa Trninine ulice uz istočno
pročelje drugog paviljona na tržnici

prijedlog VMO Luka

4

Postavljenje 5 klupa na nogostupu Ulice Riva Boduli
od kućnog broja 3/B do 7

prijedlog VMO Luka

AD 2
Prisutni su se upoznali sa upućenim i zaprimljenim dopisima:
• Čišćenje korita Mrtvog kanala – zaprimljen je dopis PGŽ, Upravnog odjela za pomorsko
dobro, promet i veze (URBR 33/2018), upućen Hrvatskim vodama i na znanje MO Luka, u
kojem se Hrvatske vode podsjećaju na zaključak sa sastanka od 28.11.2017. temeljem
kojeg su Hrvatske vode trebale predložiti tehnologiju za sanaciju nanosa iz Rječine i ostalih
vodotoka u Mrtvi kanal, zajedno s dinamikom planiranih aktivnosti.
• Prohodnost Zagrebačke ulice po završetku rada tržnice – na dopis MO Luka koji je upućen
OGU za komunalni sustav i Rijeka prometu d.d., zaprimljen je odgovor Rijeka plusa (URBR
32/2018). U Odgovoru se navodi da su u suradnji sa Rijeka prometom došli do zaključka
kako bi otvaranje Zagrebačke ulice za sav promet u ovom trenutku bilo vrlo teško provesti.
• Odlaganje otpada iz ugostiteljskih objekata – zbog „pritiska“ stanara s područja tržnice
upućen je dopis Direkciji za komunalno redarstvo(URBR 25/2018) s molbom da komunalni
redar u narednom periodu češće obiđe teren, utvrdi činjenice i uputi vlasnike ugostiteljskih
objekata o pravilnom odlaganju otpada. Iz zaprimljenog dopisa Direkcije za komunalno
redarstvo (URBR 31/2018) vidljivo je da je komunalni redar obišao ugostiteljske objekte
„Na kantunu“ i „Mornar“, utvrdio da objekti imaju sklopljen ugovor o zbrinjavanju animalnog
otpada i ugovor o zbrinjavanju otpadnih ulja sa ovlaštenim tvrtkama. Stranke su upozorene
da su dužne odlagati otpad u kontejnere predviđene za određenu vrstu otpada, te ukoliko
budu zatečene od strane komunalnog redara da to ne čine, biti će im napisana novčana
kazna i izdan prekršajni nalog.
• Prijedlog izrade karte buke iz ugostiteljskih objekata – sukladno razgovoru vijećnika na ovu
temu na sjednici održanoj 28.03.2018., upućen je dopis Gradonačelniku, a na znanje OGU
za komunalni ustav, OGU za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, te
članovima Gradskog vijeća, u kojem se predlaže izrada karte buke iz ugostiteljskih objekata
i akcijskog plana upravljanja tom bukom. Vijeće smatra da ugostiteljski objekti i njihovi
sadržaji čine sve veći izvor emisija buke koja ugrožava miran i dostojanstven život građana
koji žive u okolini istih.
• Dana 11.05.2018. zaprimljen je mail iz OGU za komunalni sustav u kojem se Vijeće
informira da je po postavljanju jedne klupe na Trg Bana Jelačića (iz prioriteta za 2018.
godinu) preostalo sredstava u iznosu 2.000,00 kn. Predlaže se da se ta sredstva utroše na
postavu niske zelene ograde pored nedavno posađenih stabala oleandra u Zagrebačkoj
ulici, kako bi ih se zaštitilo od udara vozila, jer je parkiralište neposredno uz njih. Vijećnici su
se složili s prijedlogom.
• Predsjednica je informirala prisutne da se nadležnim gradskim službama ukazalo na:
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- Nedostajuće nisko raslinje u „zelenim otocima“ u istočnom dijelu Verdieve ulice
- Osušena stabla oleandra u zapadnom dijelu Verdieve ulice
Do početka ove sjednice, zasađeno je nisko raslinje i orezana stabla oleandra, dodala je
predsjednica.
Zaključak:
a) Vijećnici su primili na znanje i suglasni su sa sadržajima upućenih dopisa.
b) Vijeće je suglasno da se preostala sredstva po prioritetima iz 2017. godine u visini
2.000,00 kn utroše na postavu niske ograde uz stabla oleandra u Zagrebačkoj ulici,
kako bi se ista zaštitila od udara vozila prilikom manevra parkiranja.
AD 3
Dani MO Luka – Vijećnici su podijelili zaduženja za održavanje predstojećih priredbi:
- 15. „Likovni susreti u Jedrarskoj“ – u subotu 26.05.
- Mjerenje tlaka i šećera za građanstvo – u srijedu 30.05.
- 9. KUP MO Luka u udičarenju – u nedjelju 10.06.
AD 4
Predsjednica je informirala vijećnike da će se prema informaciji Direkcije za mjesnu
samoupravu, izbori za vijeća mjesnih odbora vjerojatno održati početkom listopada ove
godine. Stoga se predlaže da postojeći sazivi vijeća, dok imaju legitimitet sačine programe
za 2019. godinu, koje će budući vijećnici provoditi ili ne.
Zaključak:
Vijećnici se slažu s prijedlogom.
•

•

G. Mladen Pantar je informirao prisutne da je u ime udruge Slobodna država Rijeka,
gradonačelniku uputio dopis u kojem se predlaže da se dana 6. lipnja na pročelje zgrade
Grada Rijeke istakne riječka trobojnica i prigodno osvijetle riječke dizalice. Naime 6. lipnja
ove godine navršava se 359 godina od kada je Rijeka dobila današnji gradski grb iz kojeg
proizlaze i boje trobojne povijesne gradske zastave. U svom odgovoru gradonačelnik je
obećao da će na taj dan istaknuti riječku trobojnicu, a s Lučkom upravom dogovoriti da se
prigodno osvijetle i riječke dizalice.

Vijećnici pohvalili inicijativu i čestitali g. Pantaru na njenom uspješnom provođenju.
• G. Julijan Dobrinić se u ime udruge „Filatelističko i numizmatičko društvo Rijeka“ obratio
Vijeću sa zamolbom da im se odobri unos jednog ormara manje veličine u dvoranu,
obzirom da im postojeći više nije dovoljan za dokumentaciju.
Zaključak:
Obzirom da udruga već dugi niz godina koristi prostor MO Luka za svoje djelovanje, Vijeće
se slaže da im se odobri unos jednog manjeg ormara u dvoranu.
• Predsjednica je informirala vijećnike o mogućnosti:
- Obilaska reciklažnog dvorišta 24.05.2018.
- Obilaska parka Pomerio 24.05.2018. u 17.00 sati
Sjednica je završila u 20.00 sati.
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice.
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:

Predsjednica VMO Luka

Davorka Milanović

Mirjana Karabaić
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