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ZAPISNIK 

SA 5. SJEDNICE VMO PODMURVICE 
 
održane dana 30. svibnja 2019. (četvrtak) 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 

 
Sjednici nisu bili nazočni: 

-  
Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice VMO Podmurvice održane 26. travnja 2019. godine. 

 Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO Jadranka Žikić i predložila slijedeći dnevni red kako slijedi: 
 

DNEVNI RED 
 

1. Zahtjev stanara za uklanjanje metalne poslovne građevine u Ulici Emilija Randića 
2. Komunalna problematika 
3. Razno 
 

 

AD – 1 
U Ulici Emilija Randića godinama stoji metalna poslovna građevina na k.č. 3387/2 k.o. Zamet koja se 
ne koristi posljednjih dvadesetak godina. Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, Uprava za 
inspekcijske poslove područna jedinica u Rijeci donijela je Rješenje 17. srpnja 2014. godine kojim se 
naređuje vlasniku Sandiu Perišić iz Rijeke, Zvonimirova 54, da u roku od 90 dana ukloni građevinu. 
Kako se objekt nije uklonio prema Rješenju stanari Ulice Emilija Randića traže da se ponovo pokrene 
postupak i objekt ukloni po hitnom postupku na teret vlasnika. Predlažu da se na njegovom mjestu 
uredi zeleni otok za prikupljanje odvojenog otpada te bi se smanjio broj spremnika koji se sad 
trenutno nalaze na cesti uz potporni zid. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Dostaviti zahtjev Odjelu gradske uprave za 
razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem i Ministarstvu graditeljstva i 
prostornog uređenja, Uprava za inspekcijske poslove područna jedinica u Rijeci za 
uklanjanje objekta. Dostaviti prijedlog za prenamjenu terena i izgradnju eko otoka. 

    
AD – 2 – KOMUNALNA PROBLEMATIKA 
AD – 2 – 1  
U 2019. godini sredstvima komunalnih prioriteta planirano je uređenje asfaltne podloge u Ulici Plase 
kod kbr. 19 i 21 i postava podesta za spremnike za komunalni otpad kod kbr. 12. Provjeriti kada će 
početi radovi. Zbog velike brzine kojom se kreću vozila potrebno je kod kbr. 12 postaviti i usporivač 
prometa kako bi se smirila brzina vožnje i osigurali pješaci o mogućih neželjenih posljedica 
 
 



Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Dostaviti upit i zahtjev TD Rijeka promet.   
 

AD – 2 – 2   
Cijelo područje mjesnog odbora je vrlo zapušteno i obraslo poglavito uz stepenice i prometnice, pa je 
potrebna hitna košnja, uklanjanje nepoželjne vegetacije i kemijsko uklanjanje korova. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Dostaviti zahtjev Odjelu gradske uprave za 
komunalni sustav i TD Rijeka promet. 

 
AD – 2 – 3  
Rasvjetna tijela na nekim dijelovima nisu u funkciji, jer su pokrivena raslinjem i granama i potrebno je 
hitno orezivanje tih stabala, osobito na lokacijama: Ulica Branimira Markovića kod kbr. 22 sa istočne 
strane prema stepeništu koje vodi prema Čepićkoj ulici i u Ulici Andre Benussi južno od kbr. 2 i 4 
prema Bribirskoj ulici. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Dostaviti zahtjev Odjelu gradske uprave za 
komunalni sustav.   

 
AD – 2 – 4   
U Ulici Plase kod joga s jedne strane, a između Ulice Vlatke Babić gdje je planirana ovogodišnja 
ekološka akcija zbog vododerine sužen je zavoj te se dva auto ne mogu mimoići, nepregledno je i 
postoji opasnost od proklizavanja na livadu. Potrebno je upozoriti Rijeka promet da se sanira 
opasnost kod navedenog zavoja.  
 
Zaključak:  

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Dostaviti zahtjev TD Rijeka promet. 
 
AD – 2 – 5    
U Vukovarskoj ulici kod gornjeg ulaza u Trgovački centar Plodine nalazi se pješački prolaz koji je vrlo 
opasan. Prije godinu dana vijećnici u suradnji sa TD Rijeka promet i Odjelom gradske uprave za 
komunalni sustav bili su na terenu i dogovoreno je da će se napraviti projekt na poboljšanju 
sigurnosti u prometu na svim pješačkim prijelazima u tom potezu (tri pješačka prijelaza). Između 
ostalog razgovaralo se i o postavljanju pješačkog otoka kod kbr. 130 zbog sigurnosti pješaka. 
Provjeriti u kojoj je fazi izrada projekta, šta će se, kada i kakve mjere poduzeti radi sigurnosti svih 
sudionika u prometu.   
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Dostaviti zahtjev Odjelu gradske uprave za 
komunalni sustav i TD Rijeka promet. 

 
AD – 3 – RAZNO 
AD – 3 – 1  
U srijedu, 12. lipnja u 18,30 sati kod Kosog tornja, održat će se edukativna šetnja u suradnji s prof 
Theodorom de Canziani, a planirana je šetnja Starim gradom „Nazivlje ulica i trgova Staroga grada 
kroz stoljeća“. Ovim programom Mjesni odbor Podmurvice priključio se obilježavanju Dana sv. Vida – 
zaštitnika Grada Rijeke.  
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
 
AD – 3 – 2  
U subotu, 01. lipnja na terenima Sportskog društva Zamet s početkom u 9,30 sati organizirat će se 
sportski susreti mjesnih odbora na kojima sudjeluju predstavnici Mjesnog odbora Podmurvice u 
kartanju i boćanju.  
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje.  



 
AD – 3 – 3  
G. Emil Lebl dao je prigovor na KD Autotrolej u ime invalida zbog toga što u autobusima nisu 
obilježena invalidna mjesta. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Dostaviti prigovor KD Autotrolej.  

 
 
                 Zapisničar:                                                                           Predsjednica Vijeća MO: 
                                                                                                                      
 
           Aleksandra Lovrić                                                                                Jadranka Žikić 

 
 
Sjednica je završila u 19 sati. 
 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od 3 (tri) stranice. 

 


