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ZAPISNIK
SA 4. SJEDNICE VMO BULEVARD
4. sjednica VMO Bulevard održana je 9.05.2018. s početkom u 18:00 sati u
prostorijama MO Bulevard, Šet.I.G.Kovačića 12.
Sjednici su bili nazočni:
- Darinko Papić, predsjednik
- Darko Brusić, potpredsjednik,
- Henriet Bilandžić, članica,
- Mirjana Banić članica,
- Virna Škoda-Šaprić, članica,
- Marjan Srdoč, tajnik.
Sjednici nisu prisustvovali:
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći
DNEVNI RED
1. Usvajanje Prijedloga reguliranja i uvođenja naplate parkiranja na
području MO Bulevard.
2. Usvajanje Prijedloga prioriteta za održavanje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture u 2020.godini.
3. Razno.
.
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno bez primjedbi.
AD 1
Predsjednik Darinko Papić nakon što je elaborirao prijedlog uvođenja naplate
parkiranja na području MO Bulevard i prethodni zaključak Vijeća o istome predložio
je da se do sljedećeg sastanka Viječa izvidi još mogućnost bolje iskoristivosti
odnosno većeg broja parkirnih mjesta na području Trga braće Mažuranića.
Zaključak:
 Prijedlog je jednoglasno usvojen.
AD 2
Predsjednik VMO Darinko Papić, nakon detaljne elaboracije, predložio je
usvajanje prioriteta za održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u

2020.godini, kako slijedi:
Prijedlog
redni
broj

Naziv

1

Uređenje tla drvoreda u Ulici Šet.J.Rakovca - od početka ulice do k.br.29.
Na način: da se:
a) od nogostupa do kolničkog rubnjaka - na zemlju ugradi podlogaarmatura za stabilizaciju tla:
- betonska mreža (kao u Ul.B.oslobođenja), ili
- pvc ili sl.
b) postavi zemljani sloj za travnjak i uredi travnjak
c) saniraju postojeći - pripadajući kolnički rubnjaci

2

Postavljanje kantica za smeće uzduž Trsatskih stuba.

3

Postavljanje kantica za smeće uzduž Ulice Šet.J.Rakovca (minimalno 4.
komada).

4

Postavljanje nosača s vrećicama za pseći izmet uzduž ulice
Šet.J.Rakovca.

5

Postavljanje kantica za smeće u dijelu Parka Heroja ispod Ulice
S.Radića.

6

Postavljanje stupa javne rasvjete na stubama - pješačkom prolazu
istočno od zgrade k.br. 6. u Švalbinoj ulici (prema Ul.Šet.I.G.Kovačića).

7

Sanacija kamenih kocki kolnika u Ulici Morettijev prolaz

8

Sanacija kamenih kocki kolnika u Ulici Prijelaz F. Paravića i Morettijev
prolaz

Zaključak:
 Prijedlog je jednoglasno usvojen.
AD 3
 Pod točkom razno nije bilo prijedloga niti primjedbi.
Sjednica je završila u 21 sat.
Zapisničar-referent za mjesnu samoupravu
VMO Bulevard
Marjan Srdoč

Predsjednik VMO
VMO Bulevard
Darinko Papić

