PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
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VIJEĆE MJESNOG ODBORA
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26. travanj 2019.
ZAPISNIK
SA 4. SJEDNICE VMO PODMURVICE

održane dana 26. travnja 2019. (petak) s početkom u 17:30 sati u prostorijama MO Podmurvice,
Dubrovačka 2.
Sjednici su bili nazočni:
- Jadranka Žikić, predsjednica VMO
- Ivan Sviderek, zamjenik predsjednice VMO
- Tomislav Bucić, član VMO
- Aleksandra Lovrić, član VMO
- Emil Lebl, član VMO
- Leon Španjol, stanar Karlovačke kbr. 4
- Stjepan Keleković, stanar Karlovačke kbr. 12
- Đulijana Desanti, tajnica MO
Sjednici nisu bili nazočni:
Usvajanje zapisnika sa 3. sjednice VMO Podmurvice održane 27. ožujka 2019. 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.
5.

Prijedlog komunalnih prioriteta (malih komunalnih akcija) za 2020. godinu
Sportski susreti mjesnih odbora povodom obilježavanja Dana sv. Vida
Program održavanja javnih površina za područje Mjesnog odbora Podmurvice
Komunalna problematika
Razno

AD – 1
Temeljem poziva građanima, ovlaštenim predstavnicima suvlasnika stambeno-poslovnih objekata i
udrugama građana da se u sjedištima mjesnih odbora zaprimaju prijedlozi za uređenje i
održavanje objekata komunalne infrastrukture (male komunalne akcije) za 2020. godinu Vijeću MO
Podmurvice pristigli su zahtjevi i prijedlozi. Temeljem pristiglih prijedloga građana i vijećnika MO
Podmurvice te ranijih godina obrađenih prijedloga sastavljena je lista Prijedloga prioriteta za 2020.
godinu koja se predaje nadležnom Komunalnom sustavu.
Zaključak:
 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Na temelju prijedloga izradit će se program i
utvrditi prioritete za 2020. godinu koji će po njihovom usvajanju na Gradskom vijeću
činiti sastavni dio Plana raspodjele sredstava za prioritetno održavanje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture.
AD – 2
Odjel za gradsku samoupravu i upravu, Direkcija za mjesnu samoupravu organizira sportske
susrete mjesnih odbora, a povodom obilježavanja blagdana Dana Svetog Vida – zaštitnika našeg
grada. Predviđen termin odvijanja sportskih igra je 01. lipanj 2019. (subota) od 9 sati, na sportskim
terenima ŠD Zamet i BK Zamet, gdje će se održati discipline: kartanje, boćanje i potezanje konopa.

Mjesni odbor Podmurvice sudjelovat će sa ekipom kartaša i boćara. Koordinator je Jadranka Žikić.
Zaključak:
 Vijeće je navedeno primilo na znanje.
AD – 3
Za svaku godinu, a u skladu s Programom održavanja komunalne infrastrukture, donose se
programi održavanja čistoće na javnih površina po mjesnim odborima koje provodi KD Čistoća kako
slijedi: održavanja čistoće na javno-prometnim površinama, održavanja čistoće javnih sanitarnih
čvorova, održavanja čistoće u podhodnicima. Na web stranica Grada Rijeka MO Podmurvice može
se vidjeti tabela Programa održavanja-čišćenja ulica za područje Mjesnog odbora Podmurvice za
2019. godinu.
Zaključak:
 Vijeće je navedeno primilo na znanje.
AD – 4 – KOMUNALNA PROBLEMATIKA
AD – 4 – 1
Stanari Karlovačke ulice g. Leon Španjol i Stjepan Keleković prisustvovali su sjednici Vijeća MO
zbog zahtjeva kojeg su dostavili Mjesnom odboru. Iznijeli su da stanari Karlovačke i Bakarske ulice
već niz godina imaju određenih problema. Predlažu da se na vrhu Smućevog brega uredi površina
koja je zapuštena i izgradi parkiralište sa vidikovcem koje je preko potrebno za stanare Bakarske
ulice, jer godinama nedostaje parkirnog prostora. Sa stanarom Bakarske kbr. 8 imaju godinama
problema zbog prolaza prema Bakarskoj 6, a koji se koristi od davnina obzirom da je kuća
sagrađena početkom 1900-ih godina i oduvijek se taj prolaz koristio te traže da se raščiste odnosi
pravo služnosti prolaza. Karlovačka ulica je vrlo prometna i jedan dio do kbr. 6 je dvosmjeran i
sužen te postoji mogućnost stradavanja pješaka u prometu zbog brzine prometovanja vozilima.
Osim toga ističu da je cesta slabo horizontalno i vertikalno označena kao i to da je potrebno ukloniti
dva iscrtana parkirna mjesta zbog preglednosti prolaza. Predlažu postavljanja usporivača prometa
između ulaza u Crkvu i kbr. 4 te horizontalno iscrtavanje cesta koja bi bolje označila smjer kretanja.
U Karlovačkoj ulici kod kbr. 2 nalazi se stup za električnu rasvjetu koji je dotrajao te je potrebna
zamjena. Postavljen je i upit o korištenju parkirnog prostora u krugu Tehničkog fakulteta i uklanjanje
rampi kako bi njihovi studenti slobodno koristili prostor te oslobodili ulicu od nepravilno parkirnih
vozila i omogućavanje nesmetanog prolaza osobama koja guraju dječja kolica, odnosno kreću se
uz pomoć invalidskih kolica kao i prolasku interventnih vozila.
Zaključak:
 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Dostaviti zahtjev Odjelu gradske uprave za
komunalni sustav, TD Rijeka promet, HEP-u i Tehničkom fakultetu. Izgradnju
parkirališta i vidikovca u Bakarskoj ulici uvrstiti u prijedlog prioriteta za 2020. godinu.
AD – 4 – 2
U Ulici Plase kod kbr. 7 postavljen je usporivač prometa, a između kbr. 3 i 5 nova asfaltna podloga.
Provjeriti sa stanarima da li je primijećeno poboljšanje i da li se povećala sigurnost pješaka u
prometu nakon toga.
Zaključak:
 Vijeće je navedeno primilo na znanje.
AD – 4 – 3
U Vukovarskoj ulici kod kbr. 116, 124 i 130 prije točno godinu dana napravljen je izvid na terenu sa
predstavnicima Odjela gradske uprave za komunalni sustav, TD Rijeka promet, PU PGŽ i
članovima Vijeća MO: Jadranka Žikić i Ivan Sviderek te je dogovoreno da će se napraviti projekt
radi poboljšanja sigurnosti pješaka u prometu zbog učestalih prometnih nezgoda.
Zaključak:
 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Dostaviti zahtjev i tražiti očitovanje o izvidu od
Odjela gradske uprave za komunalni sustav i TD Rijeka promet.

AD – 5 – RAZNO
AD – 5 – 1
Tajnica MO izvijestila je vijećnike da će se u Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskog primorja,
u petak, 3. svibnja s početkom u 12 sati održati Svečana akademija povodom 3. svibnja Dana
oslobođenja Rijeke od fašizma.
Zaključak:
 Vijeće je navedeno primilo na znanje.
AD – 5 – 2
E. Emil Lebl, član Vijeća MO Podmurvice dostavio je Vijeću zahtjev kojim traži u pisanom obliku
kvartalni ulaz i izlaz financijskog i materijalnog stanja u Mjesnom odboru Podmurvice te da se isto
proslijedi Gradskoj samoupravi i upravi.
Zaključak:
 Vijeće je navedeno primilo na znanje te odbilo raspravljati o zahtjevu, jer smatraju da
je to uvreda za sve članove Vijeća.
AD – 5 – 3
U četvrtak, 25. travnja 17,30 sati održat će se edukativna šetnja u suradnji s prof Theodorom de
Canziani, a obići će se Gradsko groblje Kozala. Okupljanje je ispred glavnog ulaza u groblje.
Zaključak:
 Vijeće je navedeno primilo na znanje.
Sjednica je završila u 20:50 sati.

Ovaj se zapisnik sastoji od 3 (tri) stranice.
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:
Đulijana Desanti

Predsjednica Vijeća MO:
Jadranka Žikić

