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ZAPISNIK
SA 40. SJEDNICE VMO PODMURVICE

40. sjednica VMO Podmurvice održana je 05. rujna 2018. (srijeda) s početkom u 18,30 sati u
prostorijama MO Podmurvice, Dubrovačka 2.
Sjednici su bili nazočni:
- Jadranka Žikić, predsjednica VMO
- Marija Prtenjača, zamjenica predsjednice VMO
- Aleksandar Merle, član VMO
- Ivan Sviderek, član VMO
- Aleksandra Lovrić, član VMO
- Đulijana Desanti, tajnica MO
Sjednici nisu bili nazočni:
Usvajanje zapisnika sa 39. sjednice VMO Podmurvice održane 19. lipnja 2018. godine.
 Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO Jadranka Žikić i predložila slijedeći dnevni red kako slijedi:
DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.

Urbanistički plan uređenja stambenog područja Rujevica
Proširenje javne rasvjete u Ulici Emilija Randića kod kućnog broja 9
Komunalna problematika
Razno

AD – 1
Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem pokrenuo je,
temeljem obveze utvrđene člankom 309. Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana
grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 7/07 i 14/13 i „Službene novine
Gada Rijeke“ broj 8/14 i 3/17), izradu Urbanističkog plana uređenja stambenog područja Rujevica,
a u granicama obuhvata. Traže da se dostave podaci ili zahtjevi kojima Vijeće raspolaže, a koje bi
koristili eventualno pri izradi Plana.
Vijeće smatra da bi trebalo sazvati sastanak sa Odjelom i predstavnicima stanara ulica: Plase, Vrh
Seline, Lužine i Hahlić kako bi svi bili obaviješteni o daljnjim radnjama.
Zaključak:
 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Uputiti gore navedenom Odjelu zahtjev za
sastanak.
AD – 2
Izvidom na terenu u Ulici Emilija Randića kod kbr. 9 uočene su potrebe za proširenjem javne
rasvjete te se predlaže dodatni prijedlog komunalnih prioriteta za 2019. godinu u iznosu od
3.000,00 kn (s PDV-om).
Zaključak:
 Vijeće je navedeno primilo na znanje te donijelo jednoglasnu odluku da se za
komunalne prioritete za 2019. godinu doda stavka: Proširenje javne rasvjete u Ulici

Emilija Randića kod kućnog broja 9 u iznosu od 3.000,00 kn.
AD – 3 – KOMUNALNA PROBLEMATIKA
AD – 3 – 1
U Vukovarskoj ulici se nalaze tri pješačka prijelaza koja su opasna. jer se protežu kroz četiri
prometna traka. Početkom lipnja održan je sastanak na terenu sa predstavnicima Odjela gradske
uprave za komunalni sustav i TD Rijeka promet te članovima Vijeća MO. Do danas nije stigao
odgovor o planovima koji će se poduzeti radi povećanja stupnja sigurnosti na pješačkim prijelazima.
Zaključak:
 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Dostaviti požurnicu Odjelu gradske uprave za
komunalni sustav i TD Rijeka promet.
AD – 3 – 2
U Vukovarskoj ulici kod kbr. 130 nalazi se pješački prijelaz na kojem je postavljen upozoravajući
signalizirajući rasvjetni stup. Dostaviti upit TD Rijeka promet o mogućnostima postavke jačih
rasvjetnih tijela na spomenutim stupovima, a kako bi se povećala preglednost i sigurnost pješaka.
Zaključak:
 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Dostaviti zahtjev TD Rijeka promet.
AD – 3 – 3
G. Emil Lebl iz Ulice Franje Čandeka kbr. 8 dostavio je zahtjev kojim traži da se ispred trgovine
„Spar“ postavi znak ograničenja parkiranja na 30 minuta. Nadalje traži da se ispred zgrade kbr. 8 sa
južne strane gdje su na nogostupu postavljeni stupići postave dodatnih 8 stupića kako bi se
zatvorio cijeli prolaz te ne bi bilo potrebe nazivati prometno redarstvo da kažnjavanju parkirana
vozila.
Zaključak:
 Vijeće je navedeno primilo na znanje, smatraju da nema potrebe postavljanja
prometnog znaka radi ograničavanja parkiranja i dodatnih stupića. Dostaviti zahtjev
TD Rijeka promet.
AD – 4 – RAZNO
AD – 4 – 1
Vijeće MO Banderovo organizira edukativnu šetnju od Kliničkog bolničkog centra Rijeka u
Krešimirovoj ulici prema Medicinskoj školi i Medicinskom fakultetu u suradnji s povjesničarem
umjetnosti Theodorom de Canziani u petak, 21. rujna u 17 sati.
Zaključak:
 Vijeće je navedeno primilo na znanje.
Sjednica je završila u 20 sati.

Ovaj se zapisnik sastoji od 2 (dvije) stranice.
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:
Đulijana Desanti

Predsjednica Vijeća MO:
Jadranka Žikić

