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ZAPISNIK
SA 7. SJEDNICE VMO PODMURVICE

održane dana 27. rujna 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
- Biserka Muretić, ovlaštena predstavnica suvlasnika F. Čandeka 8 – pod točkom AD – 1
- Ana Tolić, zamjenica ovlaštene predstavnice suvlasnika F. Čandeka 8 – pod točkom AD – 1
- Dragan Došen, stanar F. Čandeka 8 i suradnik projekta EPK 2020 – 27 susjedstva – pod
točkom AD – 1
- Đulijana Desanti
Sjednici nisu bili nazočni:
Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice VMO Podmurvice održane 27. kolovoza 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.

Idejno rješenje za uređenje zelene površine u Čandekovoj ulici zapadno od kbr. 8
Programska aktivnost: Ekološka akcija
Programska aktivnost: Đir po gradu
Komunalna problematika
Razno

AD – 1
Predsjednica VMO Jadranka Žikić dala je riječ ovlaštenoj predstavnici suvlasnika zgrade Franje
Čandeka 8 koji su prisustvovali na poziv kako bi dali svoje sugestije na prijedlog Idejnog rješenja
uređenja zelene površine zapadno od njihove zgrade. Ovlaštene predstavnice stanara, Biserka
Muretić i Ana Tolić mišljenja su da se južni i zapadni postojeći kameni zid ne smije uklanjati već
samo urediti te postojeću stijenu u cijelosti ukloniti. Ističu da predložene tribine nisu potrebne, jer ne
vide razloga, a objekt koji je u vlasništvu INA MOL treba urediti. Stanar zgrade Franje Čandeka 8 koji
je ujedno i jedan od suradnika na projektu EPK 2020, 27 susjedstva g. Dragan Došen ne slaže se sa
konstatacijom da tribine nisu potrebne, je smatra da su građanima potrebna razna događanja, a
prostor bi se iskoristio za izlaganje raznih izložba umjetničkih djela, održavanje recitacija i ostalog.
Nadalje, smatra da se južni i zapadni kameni zid treba ukloniti kako bi se površina otvorila i bila
vidljiva sa glavne ceste. Nakon poduže diskusije donijet je slijedeći

Zaključak:
 Ovlaštene predstavnice stanara dostavit će Vijeću MO pismeno očitovanje stanara na
prijedlog Idejnog projekta do utorka, 01. listopada odnosno prije dogovorenog
sastanka u Odjelu gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje
zemljištem.
AD – 2
Planirana ekološka akcija za subotu, 28. rujna zbog loše vremenske prognoze odgađa se za subotu,
05. listopada s početkom u 9 sati, pa se vijećnici obvezuju da obavijeste volontere. Akcijom će se
ukloniti nepoželjna vegetacija uz ceste, oko joga i parka za pse u Ulici Plase.
Zaključak:
 Vijeće je navedeno primilo na znanje.
AD – 3
U subotu, 19. ili 26. listopada, ovisno o vremenskoj prognozi, s početkom u 9,30 sati održat će se
edukativna šetnja u suradnji s prof Theodorom de Canziani, a planirana je šetnja kroz povijest
„Riječki hoteli“. Okupljanje je na Korzu kod Gradskog tornja. Tajnica MO pripremit će materijal,
dogovoriti posjetu zgradama i proslijediti informaciju medijima.
Zaključak:
 Vijeće je navedeno primilo na znanje.
AD – 4 – KOMUNALNA PROBLEMATIKA
AD – 4 – 1
U Dubrovačkoj ulici ima nekoliko vozila bez registarskih tablica i nekoliko sa isteklom registarskom
tablicom koja zauzimaju javnu površinu, a treba ih ukloniti.
Zaključak:
 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Dostaviti zahtjev Odjelu gradske uprave za
komunalni sustav i I policijskoj postaji PU PGŽ.
AD – 4 – 2
Stepenište koje vodi iz Dubrovačke ulice prema Ulici Franje Čandeka od ove godine ušlo je u
program redovitog pometanja jednom tjedno i to subotom. Primijećeno je već duže vrijeme nisu
pometane.
Zaključak:
 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Dostaviti upit Odjelu gradske uprave za
komunalni sustav.
AD – 4 – 3
Stanari Dubrovačke ulice obratili su se Vijeću sa zahtjevom da se orežu grane i ukloni samoniklo bilje
i stabla kod kbr. 1, 2 i 4 te podrežu grane lovora višnjika koji ometa normalno parkiranje vozila. I
stanari Ulice Emilije Randića kbr. 2 susreću se istim problemom u dječjem parku sa zapadne strane
zgrade.
Zaključak:
• Vijeće je navedeno primilo na znanje. Dostaviti zahtjev Odjelu gradske uprave za
komunalni sustav.
AD – 5 – RAZNO
AD – 5 – 1
Na temelju Odluke o zajedničkim akcijama Hrvatskog Crvenog križa u 2019. godini, Glavni odbor
Hrvatskog Crvenog križa donio je Odluku da se 47. tradicionalna akcija „Solidarnost na djelu 2019.“
kao zajednička akcija provede na razini svih društava Hrvatskog Crvenog križa u četvrtak, 10.
listopada 2019. godine pod sloganom „Ne dvoji! Za drugog izdvoji.“

Za tu humanitarnu akciju Odjel gradske uprave i samouprave ustupit će prostorije Mjesnog odbora
Podmurvice aktivistima Crvenog križa, od 9 do 17 sati te će se tom prilikom prikupljati novčani prilozi,
hrana, odjeća i obuća za osobe u stanju socijalnih potreba.
Zaključak:
 Vijeće je navedeno primilo na znanje.
AD – 5 – 2
Grad Rijeka sudjelovati će u građanskoj inicijativi Dani kolektivne sadnje koja se provodi pod
projektnim imenom - Zasadi drvo, ne budi panj. Riječ je o projektu koji je pokrenut s ciljem da
»svatko može zasaditi drvo i na taj način pridonijeti poboljšanju vlastite životne sredine, a ujedno i
dati svoj doprinos borbi protiv klimatskih promjena«. Kolektivna sadnja najavljena je zadnji vikend u
listopadu, i to 25., 26. i 27. listopada. Kako Vijeće MO kroz programsku aktivnost Ekološka akcija
osigurava sredstva za kupovinu sadnica, Mjesni odbor Podmurvice priključit će se ovoj humanoj
akciji u očuvanju prirode. Predsjednica Vijeća i tajnica u suradnji sa Odjelom gradske uprave za
komunalni sustav i KD Čistoća dogovorit će planirane lokacije za sadnju kao i vrstu sadnica.
Zaključak:
 Vijeće je navedeno primilo na znanje.

Sjednica je završila u 19 i 40 sati.

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

Predsjednica Vijeća MO:
Jadranka Žikić

