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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  POTOK 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/19-01/16 
URBROJ:  2170/01-09-10-19-4 
Rijeka,  28.02.2019. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 2. SJEDNICE VMO POTOK 
 

2. sjednica VMO Potok održana je  28.02.2019. (četvrtak) s početkom u 19:00 sati u prostorijama 
MO Potok, M. Butkovića 2. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Zoran Frković, predsjednik VMO 
- Marsel Gović, član VMO 
- Emil Viola, član VMO 
- Snježana Seršić, tajnica MO 
 
Sjednici nisu bili nazočni: 
-     Leo Šamanić, zamjenik predsjednika VMO 
-     Alan Šustić, 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 Zoran Frković informirao je prisutne vijećnike o zahtjevima građana i dopisima 
primljenim između dvije sjednice. 
 

• Vijeće je raspravljalo o molbi gđe Eme Pustak iz Nikole Tesle 1 za povećanje broja 
parkirnih mjesta za invalide sa sadašnjih 4 za još 2. Naime na spoju ulica N. Tesle i 
Cambierieve uz park nalaze se 4 mjesta za invalide koja su stalno popunjena, jer 
osim invalida koji žive u ovoj i susjednoj ulici parking koriste i ostali koji dolaze u 
ovaj dio grada, a često su viđeni i automobili s registarskim oznakama izvan Rijeke. 
Molba je opravdana, pa će se zahtjev proslijediti Rijeka Prometu uz prijedlog da to ne 
bude u nastavku postojećih mjesta, već na početku Cambierieve ulice ili u obližnjoj 
ulici M. Butkovića. 
 

• Vijeće ne prihvaća zahtjev tvrtke Thai Mar j.d.o.o. za najam prostora u popodnevnim 
satima za 20-ak osoba za potrebe tajlandske masaže i prodaju masažnih aparata, jer 
dvorana MO Potok nije za to adekvatna.  

 
• Vijeće je raspravljalo o prijedlogu građana za rješavanje problema nedostatka 

parkirnih mjesta u ulici J. Završnika. Naime na dijelu ulice uz dječje igralište postoji 
tabla s oznakom zabrane zaustavljanja i parkiranja osim za autoprijevoznike grada 
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Rijeke kojih već dugo vremena tu nema. Mjesta su ograđena čunjevima, te je 
primijećeno  parkiranje automobila koji nemaju obilježja autoprijevoznika. Vijeće će 
uputiti nadležnom OGU za komunalni sustav zahtjev za stručno vještačenje o 
potrebama i kontrolu korištenja parkirnog prostora za autoprijevoznike, te će na 
temelju dostavljenog nalaza i prijedloga donijeti odluku o daljnjim postupcima. 

  
AD 2 
 

Zaključak: 
 
• Vijeće je raspravljalo o sigurnosnoj situaciji pješaka u prometu u ulici J. Završnika. 

Naime radi se o frekventnoj ulici omeđenoj dječjim vrtićem i igralištem, te je zbog 
sigurnosti prvenstveno djece, ali i ostalih pješaka potrebno iscrtati dodatni pješački 
prijelaz. Također je potrebno zatražiti da se postojeći uspornik koji se nalazi ispred 
zgrade Nikole Cara 9 izmjesti na poziciju uz dječje igralište gdje je potrebniji. Osim 
toga prilikom prelaska kombija ili kamiona stvaraju se vibracije što utiče na stabilitet 
i sigurnost zgrade na kojoj su već vidljive pukotine, te propadanje pločnika. 
 

• Vijeće je raspravljalo o problemima koje bi mogla izazvati najavljena izgradnja hotela 
s podzemnim garažama u Cambierievoj ulici na mjestu srušene zgrade 
„Elektromaterijala“.  Površina je poravnata i na njoj su iscrtana privremena parkirna 
mjesta do početka izgradnje hotela. S obzirom da će se za vrijeme izvođenja radova 
na uređenju kompleksa ex. „Benčić“ smanjiti broj dosadašnjih parkirnih mjesta 
unutar istog, otvaranje novog parkirališta bit će privremena zamjenska lokacija. 
Važnijim problemom Vijeće smatra činjenicu što se nepotrebno devastiralo zelenilo, 
sva stabla su posječena prije izvođenja bilo kakvog zahvata. Iz dostupnih podataka 
vidljivo je da je u planu izgradnja podzemne garaže (s jednim ili čak dva kata). 
Područje Potoka obiluje podzemnim vodama, pa bilo kakav građevinski zahvat može 
preusmjeriti njihov prirodni prolaz, odnosno može doći do prodora vode, 
podlokavanja i rušenja starih zgrada. Temeljem navedenog od OGU za urbanizam će 
se zatražiti dostava studije geološkog ispitivanja terena na kojem će se graditi hotel 
s podzemnim garažama. 

 
 
 
Sjednica je završila u 21:00 sat. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 

Zapisničar: Predsjednik VMO Potok: 
 

Snježana Seršić    Zoran Frković 
        


