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ZAPISNIK
S 45. SJEDNICE VMO KRIMEJA

45. sjednica VMO Krimeja održana je 28.06. 2018. (četvrtak) s početkom u 19 sati u prostorijama
MO Krimeja, Kumičićeva 50.
Sjednici su bili nazočni:
- Petar Petrinić, predsjednik VMO
- Boris Mijolović , zamjenik predsjednika VMO
- Arsen Cimaš, član VMO
- Lucio Eškinja, član VMO
- Danijela Bradamante, članica VMO
- Zoran Miličević , tajnik MO
-

Usvajanje zapisnika 44. sjednice VMO Krimeja:
 Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći

DNEVNI RED:
1. Komunalna problematika:
- Odgovor Županijskog savjeta za sigurnost prometa na cestama PGŽ i Odjela gradske
uprave za komunalni sustav, Direkcije plana, razvoja i gradnje vezano za zahtjev za
obilježavanjem pješačkog prijelaza u Ulici Krimeja kod kbr. 30
2. Razno

AD 1
Članovi Vijeća MO upoznati su s odgovorima Županijskog savjeta za sigurnost prometa na
cestama PGŽ i Odjela gradske uprave za komunalni sustav, Direkcije plana, razvoja i gradnje
vezano za zahtjev VMO za obilježavanjem pješačkog prijelaza u Ulici Krimeja kod kbr. 30
U oba odgovora istovjetno se navodi da se prijedlog VMO za obilježavanjem novog pješačkog
prijelaza na toj lokaciji ne se može prihvatiti iz razloga nezadovoljavanja osnovnih tehničkih
elemenata sigurnosti prometa na cestama.
1

Zaključak
- Vijeće MO je jednoglasno je donijelo zaključak da ponovo uputi dopis Županijskom
savjetu za promet i Odjelu gradske uprave za komunalni sustav s zahtjevom da se razmotre
sva moguća alternativna rješenja i izradi prijedlog potrebitih mjera za poboljšanje
sigurnosti pješaka u tom dijelu Ulice Krimeja. U slučaju potrebe da se organizira zajednički
očevid na lokaciji na kojem bi bili prisutni i članovi Odbora za promet gradskog Vijeća.
- .
AD 2
Vijeće MO jednoglasno je donijelo zaključke:
1. Da se zahtjeva od Rijekaprometa da prije početka izvođenja bilo kakvih radova na
području MO obavijesti Vijeće,
2. Da se Rijekaprometu ponovo uputi zahtjev za postavom prometnog ogledala na
izlasku s parkirališta u Ulici Danijela Godine kbr. 12,
3. Da se Komunalnom redarstvu uputi zahtjev za orezivanjem zelenila na stubama
prema Željezničkoj postaji “Pećine”

Sjednica je završila u 21 sat.
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice.
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:

Predsjednik VMO Krimeja:

Zoran Miličević

Petar Petrinić
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