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ZAPISNIK 
S 1. SJEDNICE VMO PEĆINE 

 
1. sjednica VMO Pećine održana je 14. siječnja 2020. (utorak) 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 12. sjednice VMO Pećine usvojen je jednoglasno.  
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 
 

DNEVNI RED 
 

1. Uklanjanje montažnih objekata (Šetalište Trinaeste divizije kbr 112)  
2. Izgradnja kolnog prilaza višestambenim objektima na području Plumbuma  
3. Razno 

 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 

 
AD 1 

Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je VMO sa zahtjevom suvlasnika zgrade u Ulici Šetalište 
Trinaeste divizije kućni broj 112 (katastarska čestica 6856) za uklanjanje montažnih objekata na 
prilazu zgradi i to: pekara, prodajni kiosk, kiosk Tiska i autobusna čekaonica. Uklanjanje se traži 
kako bi se omogućio kolni prilaz zgradi i parkiranje vozila na ovoj lokaciji. , a koja se prema 
Inspekcijskog zapisnika nepropisno koristi u navedene svrhe. 
Prema katastarskom planu montažni objekti (prodajni kiosk i pekara – broj 201) nalaze se na 
graničnoj crti katastarskih čestica 6856 i 6966/7. Na istome nisu ucrtani kiosk Tiska i autobusna 
čekaonica. 
Izvidom situacije na terenu kiosk Tiska i autobusna čekaonica nalaze se na katastarskoj čestici 
broj 6966/7 (Katastarska općina: Sušak, Broj zemljišnog uloška: 5060). Ista je upisana kao Javno 
dobro u općoj uporabi u vlasništvu Republike Hrvatske pod upravljanjem Hrvatskih cesta d.o.o., 
Zagreb, Vončinina 3.  
 
 



Vijeće MO Pećine nije iniciralo postavljanje navedenih montažnih objekata kako je navedeno u 
zahtjevu suvlasnika zgrade. Također, prema Inspekcijskom zapisniku navedena površina 
nepropisno se koristi kao kolni prilaz zgradi i parkiralište. 
VMO Pećine predložilo je upućivanje zahtjeva Hrvatskim cestama d.o.o. 
 
Zaključak: 
Vijeće MO Pećine jednoglasno je usvojilo prijedlog.  

 
 

AD 2 
     Slijedom točke 1. predloženo je temeljem dopisa Hrvatskih cesta d.o.o. od 22. studenoga 2019. 

godine upućivanje prijedloga za ostvarivanje uvjeta za izgradnju kolnog prilaza višestambenim 
objektima (Ulica Ulici Šetalište Trinaeste divizije kućni brojevi 110 i 112) na nerazvrstanu cestu 
(Ulica Pećine). 

      
     Prijedlog će se uputiti Odjelu gradske uprave za komunalni sustav – Direkcija plana, razvoja i 

gradnje. 
      

Zaključak: 
Vijeće MO Pećine jednoglasno je usvojilo prijedlog.  

 
 
AD 3. 

A) Autobusna linija 1 B 
Nakon izmjena prometovanja autobusne linije 1 od 7. siječnja 2010. MO Pećine primio je 
zahtjev građana za povratak na prethodno prometovanje. 
Novom izmjenom linija 1 B ne prolazi uz Tower Center Rijeka već ulicom Drage Gervaisa 
čime je, pogotovo, starijoj populaciji otežan dolazak i odlazak.    
Prijedlog za povratkom prometovanja autobusa linije 1 B uz TC Rijeka biti će upućen KD 
Autotrolej d.o.o. 
 

      Zaključak: 
           Vijeće MO Pećine jednoglasno je usvojilo prijedlog.  
 

B) Parkiranje u garažama Tower Center Rijeka  
S obzirom na postavljanje garažnih vrata čime će biti onemogućeno parkiranje vozila tijekom 
noći, predloženo je upućivanje upita Tower Center Rijeka o mogućnosti parkiranja vozila na 
vrhu i o uvođenju naplate u nekoj od garaža.   
 

      Zaključak: 
           Vijeće MO Pećine jednoglasno je usvojilo prijedlog.  
 
 
 
Sjednica je završila u 17.00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:          Predsjednik VMO Pećine: 
 

                          Marijan Matković                             Željko Ševerdija 

 


