PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA
MJESNI ODBOR PEĆINE
VIJEĆE MJESNOG ODBORA
KLASA:
URBROJ:
Rijeka,

026-02/19-01/21
2170/01-09-10-19-16
30. kolovoza 2019.
ZAPISNIK
S 8. SJEDNICE VMO PEĆINE

8. sjednica VMO Pećine održana je 29. kolovoza 2019. (četvrtak) s početkom u 16.00 sati u
prostorijama MO Pećine, Janka Polića Kamova 73 A.
Sjednici su bili nazočni:
- Željko Ševerdija, predsjednik VMO
- Dubravka Travalja, zamjenica predsjednika VMO
- Veljko Karabaić, član VMO
- Slobodan Škalamera, član VMO
- Nikola Pleša, član VMO
Zapisnik s 7. sjednice VMO Pećine usvojen je jednoglasno.
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći
DNEVNI RED
1. Predstojeće aktivnosti
- Dan zaštite životinja
- Doček Sv. Nikole
2. Uklanjanje rampe (Šetalište Trinaeste divizije kbr 28) – obavijest
3. Naplata parkiranja u Ulici Janka Polića Kamova – obavijest
4. Izlaz iz Tower Center Rijeka – obavijest
5. Premještanje autobusnog stajališta u Ulici Janka Polića Kamova
kod kućnog broja 91 – obavijest
6. Zaustavljanje autobusa prigradskih linija kod stajališta u Ulici Janka Polića
Kamova kod kućnog broja 55 – obavijest
7. Vlasničko stanje okućnica u Ulici Pećine na kućnim brojevima 4, 13, 14 i 15 –
obavijest
8. Plaža Glavanovo – obavijest
9. Razno

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.

AD 1
Tajnik MO g. Marijan Matković posjetio je VMO na predstojeće aktivnosti:
• Dan zaštite životinja – listopad – 2.000,00 kn
suradnja: Veterinarska stanica Rijeka, Sklonište za napuštene životinje Lič, Direkcija za
komunalno redarstvo i II. policijska postaja
• Doček Sv. Nikole – prosinac – 4.300,00 kn
suradnja: Osnovna škola Pećine i Maškarana grupa Lako ćemo
Zaključak:
Vijeće MO Pećine primilo je obavijest na znanje.
AD 2
Predsjednik VMO g. Željko Ševerdija izvijestio je VMO sa odgovorom Ljiljani Hlača, novinarki
Novog list, a na njen upit u vezi situacije s rampom na adresi Šetalište Trinaeste divizije 28.
U odgovoru je navedeno kako Vijeće Mjesnog odbora Pećine poduzima sve radnje sukladno
svojim ovlastima kako bi predmet ''rampe'' riješio na zadovoljstvo svih zainteresiranih građana,
odnosno stanara i gospodarskih subjekata sa adresa Šetalište Trinaeste divizije kućni broj 28 i
kućni broj 30.
Za dodatne informacije, kao i dokumentaciju u svezi predmetnih rampi novinarka je upućena na
Ured gradonačelnika Grada Rijeke i Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom.
Zaključak:
Vijeće MO Pećine primilo je obavijest na znanje.
AD 3.
Predsjednik VMO g. Željko Ševerdija izvijestio je VMO sa zaključcima sastanka u vezi prijedloga
za naplatom parkiranja u Ulici Janka Polića Kamova, a zbog učestalog parkiranja vozila turista i
građana koji ovdje ne stanuju.
Sastanku su prisustvovali Robert Maršanić (TD Rijeka promet d.d.), Manuel Markotić i Mihailo
Mrvoš (TD Rijeka plus d.o.o.) i Goran Rački (Hrvatske ceste d.o.o.).
U razgovoru je istaknuto kako Hrvatske ceste d.o.o. u pravilu ne dozvoljavaju zaustavljanje,
odnosno naplatu parkiranja na državnim cestama te, iako TD Rijeka plus d.o.o. podržava
uvođenje naplate, treba uzeti u obzir i utvrditi zakonske okvire, pravila struke i specifičnosti
područja, kako bi se projekt realizirao. Prisutni su se složili kako je sadašnje stanje
zadovoljavajuće.
U razgovoru je iznijet i problem brzine prometovanja navedenim prometnicama.
Istaknuto je kako postavljanje usporivača nije poželjno, a i mjerači brzine ne bi dali pozitivan
učinak. Prema dosadašnjim kontrolama većina vozača pridržava se prometnih znakova kojima se
upozorava na brzinu prometovanja.
Kao najbolje rješenje navedeno je postavljanje kamera i elektroničkih pokazivača brzine, a za što
bi se MO Pećine trebao obratiti Prometnoj policiji.
Zaključak:
Vijeće MO Pećine primilo je obavijest na znanje i jednoglasno je usvojilo prijedlog kojim će
se zatražiti postavljanje kamera.
AD 4.
Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je VMO sa odgovorom TD Rijeka promet d.d. u vezi
ponekada otežanog izlaza iz Tower Center Rijeka u smjeru rotora.
U odgovoru je navedeno kako su već postojale fizičke prepreke, ali su učestalo uništavana.
Iz tog razloga TD Rijeka promet d.d. predlaže izgradnju fizičkog otoka pomoću betonskih

rubnjaka, a kroz financijska sredstva mjesnog odbora putem komunalnih prioriteta.
Zbog uglavnom zadovoljavajućeg stanja kod izlaza na rotor i važnijih radova koje se financiraju iz
sredstava za komunalne prioritete predloženo je da se ovaj prijedlog ne usvoji.
Zaključak:
Vijeće MO Pećine jednoglasno nije usvojilo prijedlog izgradnju fizičkog otoka pomoću
betonskih rubnjaka.
AD 5.
Predsjednik VMO g. Željko Ševerdija izvijestio je VMO sa odgovorom Odjela gradske uprave za
komunalni sustav kojim se daje suglasnost za premještaj autobusnog stajališta sa lokacije u Ulici
Janka Polića Kamova kod kućnog broja 91 na kućni broj 81 jer za to postoje svi tehnički uvjeti
lokacije.
Predlagatelj smatra kako će se time na potezu od Tower Center Rijeka do sadašnjeg autobusnog
stajališta kod kućnog broja 91 spriječiti pretrčavanje preko ceste gdje nema pješačkog prijelaza i
devastiranje ulice (odlaganje smeća, pisanje / crtanje grafita itd.).
Financijska sredstva za izradu elaborata, a nakon dobivenih suglasnosti i za radove na
premještanju stajališta mjesni obor trebao bi osigurati kroz komunalne prioritete.
U diskusiji je navedeno slijedeće:
1. Odjel gradske uprave za komunalni sustav nije prihvatio ovaj prijedlog 2016. (postojali su
tehnički uvjeti lokacije) iz razloga što bi se znatno povećala udaljenost između stajališta na
Plumbumu i novog stajališta, a do slijedećeg (kbr 55) bi se smanjilo.
2. Široke i velike stepenice kod bivše trgovine Brodokomerca su uređene čime je omogućen
prolaz majkama s kolicima i osobama s invaliditetom.
3. Premještaj stajališta neće građane spriječiti u prelaženju prometnice gdje nema pješačkog
prijelaza niti će se spriječiti devastacija ulice.
4. Premještaj stajališta i postavljanje natkrivene čekaonice opteretilo bi ionako nedovoljna
financijska sredstva za komunalne prioritete MO Pećine.
Iz svega navedenog VMO predložilo je ostanak sadašnjeg autobusnog stajališta na istoj lokaciji,
odnosno kod kućnog broja 91 u Ulici Janka Polića Kamova.
Zaključak:
Vijeće MO Pećine jednoglasno je zaključilo kako sadašnje autobusno stajalište ostaje na
istoj lokaciji, odnosno u Ulici Janka Polića Kamova kod kućnog broja 91.
AD 6.
Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je VMO sa odgovorom KD Autotrolej d.o.o. u vezi
prijedloga građana za zaustavljanje prigradskih autobusa u Ulici Janka Polića Kamova kod
kućnog broja 55.
U odgovoru se navodi kako autobusi prigradskih linija 10, 10A, 27 te 29 nisu u mogućnosti
zaustavljati se na svim gradskim autobusnim stajalištima zbog postojećeg voznog reda
(vremenski definiran) koji bi se time kršio, odnosno uvođenje dodatnih stajališta usporilo bi
vrijeme vožnje. Iz tog razloga moguće je jedno od postojećih stajališta izmjestiti. Trenutna su
autobusna stajališta Janka Polića Kamova – WTC, te Pećine Željeznički kolodvor, što bi značilo
da bi jedno od spomenutih stajališta bilo ukinuto i uvedeno novo stajalište za prigradske linije (u
ulici Janka Polića Kamova).
Iz navedenog VMO predložilo je ne usvajanje prijedloga za zaustavljanje prigradskih autobusa
kod stajališta na adresi Ulica Janka Polića Kamova 55.
Zaključak:
Vijeće MO Pećine donijelo je jednoglasnu odluku kojom se ne prihvaća prijedlog za
zaustavljanje prigradskih autobusa u Ulici Janka Polića Kamova kod kućnog broja 55.

AD 7.
Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je VMO sa dopisom Odjela gradske uprave za komunalni
sustav kojim se od Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje
zemljištem traži katastarski plan sa označenim vlasništvom (Grad Rijeka, Republika Hrvatska i
privatna lica) na lokacijama u Ulici Pećine kod kućnih brojeva 4, 13, 14 i 15.
Isto se traži jer je na navedenim površinama izmijenjeno vlasničko stanje, a Grad Rijeka na njima
obavlja mjere redovnog održavanja.
Zaključak:
Vijeće MO Pećine primilo je obavijest na znanje.
AD 8.
Predsjednik VMO g. Željko Ševerdija izvijestio je VMO sa obavijesti građana o oštećenju ''kule''
iznad plaže Glavanovo. Obavijest je dostavljena 16. kolovoza 2019.
Tajnik MO g. Marijan Matković napomenuo je kako je sa istim obavijestio Direkciju za komunalno
redarstvo 14. veljače 2019., a prijava je upućena Građevinskoj inspekciji 4. ožujka 2019.
Temeljem nove prijave Direkcija će Građevinskoj inspekciji poslati požurnicu.
Zaključak:
Vijeće MO Pećine primilo je obavijest na znanje.

AD 9.
A) Održavanje čistoće javno prometnih površina
Predsjednik VMO g. Željko Ševerdija izvijestio je VMO sa primjedbama građana na stanje i
čistoću područja mjesnog odbora Pećine, a objavljenim na stranicama facebook grupe Pećine
u srcu.
Tajnik MO g. Marijan Matković dostavio je VMO standarde održavanja u 2019. prema kojima
KD Čistoća d.o.o. redovno održava slijedeće javno prometne površine.
Ovaj plan čišćenja objavljen je i na web stranici MO Pećine pod naslovom Program čišćenja
javno-prometnih površina.
R.
br.

Javno-prometna površina

1.

Janka Polića Kamova

2.
3.

Površina
m2

Kateg./
Inten.

Pometanje –
dan / smjena

26.455

III./1

četvrtak – I.

Janka Polića Kamova kod br. 12
Janka Polića Kamova kod br. 40

80
191

I./1
I./1

četvrtak – I.
četvrtak – I.

4.

Janka Polića Kamova kod br. 50

274

I./1

četvrtak – I.

5.
6.
7.

Janka Polića Kamova kod br. 68
Janka Polića Kamova kod br. 86
Janka Polića Kamova kod br. 96

127
145
144

I./1
I./1
I./1

četvrtak – I.
četvrtak – I.
četvrtak – I.

8.
9.

Janka Polića Kamova kod br. 105
Janka Polića Kamova kod br. 107

298
328

I./1
I./1

četvrtak – I.
četvrtak – I.

10.

Pećine

2.701

IV./1

četvrtak – I.

11.

Spinčićeva

3853

V./1

četvrtak – I.

12.
13.

Šetalište Trinaeste divizije
Vevčevski prolaz

24.787
579

III./1
IV./1

četvrtak – I.
četvrtak – I.

Pranje –
dan /
smjena
subota – III.

subota – III.

Prema dojavi čiste se ostala stepeništa i javne površine, a temeljem izvida i naloga za
izvanredno čišćenje Direkcije zajedničke komunalne djelatnosti:
1. Janka Polića Kamova kbr 15 – u smjeru željezničke stanice Pećine
2. Janka Polića Kamova kbr 34 – Šetalište Trinaeste divizije kbr 29
– na ulazu je tabela Nije prolaz
3. Janka Polića Kamova kbr 42 – Šetalište Trinaeste divizije kbr 45
4. Janka Polića Kamova kbr 46 – Šetalište Trinaeste divizije kbr 57 – prolaz onemogućen
5. Janka Polića Kamova kbr 58 – Šetalište Trinaeste divizije kbr 73 – prolaz ponekad moguć
6. Janka Polića Kamova kbr 95 – Radnička
7. Janka Polića Kamova kbr 108 – Šetalište Trinaeste divizije kbr 127
8. Šetalište Trinaeste divizije kbr 108 – Pećine kbr 15
9. Šetalište Trinaeste divizije kbr 127 – Janka Polića Kamova
Zaključak:
Vijeće MO Pećine primilo je obavijest na znanje.
Sjednica je završila u 18.00 sati.
Ovaj se zapisnik sastoji od pet (5) stranica.
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:
Marijan Matković

Predsjednik VMO Pećine:
Željko Ševerdija

