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

026-02/20-01/19
2170/01-09-10-20-10
30. rujan 2020.
ZAPISNIK
SA 16. SJEDNICE VMO PODMURVICE

održane dana 30. rujna 2020. (srijeda) s početkom u 18 sati u prostorijama MO Podmurvice,
Dubrovačka 2.
Sjednici su bili nazočni:
- Jadranka Žikić, predsjednica VMO
- Tomislav Bucić, član VMO
- Emil Lebl, član VMO
- Aleksandra Lovrić, članica VMO
- Antonio Birkić – ovlašteni predstavnik stanara Dubrovačke 6
- Đulijana Desanti
Sjednici nisu bili nazočni:
- Ivan Sviderek, zamjenik predsjednice VMO
Usvajanje zapisnika sa 15. sjednice VMO Podmurvice održane 17. lipnja 2020. godine.
 Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO Jadranka Žikić i predložila slijedeći dnevni red kako slijedi:
DNEVNI RED
1. Upit za suradnju ovlašteni predstavnik stanara Dubrovačke 6 – Antonio Birkić
2. Prijedlog Odjela za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem za
pokretanjem postupka za uređenje parkirališta u Ulici Frane Mladenića kod kbr. 13
3. Programska aktivnost: dio programa obilježavanja Dana MO
4. Komunalna problematika
5. Razno
AD – 1
Na sjednicu Vijeća pozvan je ovlašteni predstavnik stanara Dubrovačke 6 – Antonio Birkić. Upoznao
je vijećnike o nedavno preuzetoj funkciji te ga zanima suradnja sa Mjesnim odborom. Raspitivao se o
načinu rješavanja nekih problema što se tiče Dubrovačke 6 kao što je čišćenje rešetki od oborinskih
voda, zbrinjavanje komunalnog otpada, uređenje i održavanje okoliša te mogućnost izgradnje
parkirališta na parcelama u vlasništvu Grada Rijeka.
Zaključak:
 Vijećnici pozdravljaju spremnost na suradnju. Upoznali su ovlaštenog predstavnika
stanara sa ovlastima koje ima Vijeće i mogućnostima i načinima rješavanja nekih od
problema.
AD – 2
Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, Direkcija za razvoj,
urbanizam i ekologiju izvršio je analizu važeće Prostorno-planske dokumentacije i Generalnog
urbanističkog plana Grada Rijeka na k.č. 3318/3, 3318/2, 3318/47, te na dijelovima k.č. 3328/41 i
3328/39 k.o. Zamet. U naravi se prostor koristi kao neuređeni parking i Grad Rijeka planira s obzirom
na postojeću namjenu, površinu urediti kao javni parking. Predlažu Mjesnom odboru da u suradnji sa

Odjelom gradske uprave za komunalni sustav putem komunalnih prioriteta pokrene postupak
uređenja parkirališta.
Zaključak:
 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Vijeće je tu česticu planiralo urediti u parkirni
prostor putem komunalnih prioriteta za 2021. godinu, ali se zbog pojave pandemije
Corona virusa (COVID 19) sve odgađa za 2022. godinu.
AD – 3
Programskom aktivnosti Vijeća MO Podmurvice obilježavanje Dana MO zbog pandemije se neće
održati kako je planirano, ali će se svakako organizirati besplatna akcija mjerenja krvnog tlaka i
šećera u krvi za građanstvo u suradnji sa Gradskim društvom Crvenog križa Rijeka. Akcija će se
održati u utorak, 20.listopada od 9 do 11 sati. Istoga dana u 12 sati na Gradskom groblju Drenova, u
Aleji branitelja odati će se počast stradalnicima Domovinskog rata. Odavanje počasti palim borcima II
svjetskog rata u Vukovarskoj ulici kod spomenika održati će se u srijedu, 21.listopada u 18 sati.
Zaključak:
 Vijeće je navedeno primilo na znanje.
AD – 4 – KOMUNALNA PROBLEMATIKA
AD – 4 – 1
U Ulici Emilija Randića kod kbr. 9 nalazi se šahta sa glavnim ventilom vodovodne kanalizacije i
vodomjerima. Na istu se redovno parkiraju vozila te je potrebno zatražiti postavljanje fizičke prepreke
ili iscrtavanje žutih linija.
Zaključak:
 Vijeće je navedene prigovore primio na znanje. Dostaviti zahtjev Odjelu gradske uprave
za komunalni sustav i TD Rijeka promet.
AD – 4 – 2
U Ulici Franje Čandeka na potezu od trgovačkog centra Spar, ispred kbr. 10, pa do raskršća sa
Cavtatskom ulicom redovito se na nogostupu parkiraju vozila. Vozila su tako parkirana da
onemogućuju slobodan prolaz pješacima, invalidnim osobama i majkama sa kolicima, pa su prisiljeni
hodati kolnikom i na taj način ugrožavaju svoju sigurnost u prometu.
Zaključak:
 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Dostaviti Odjelu gradske uprave za komunalni
sustav i TD Rijeka promet zahtjev za postavljanje fizičkih prepreka: metalnih stupića ili
betonskih gljiva.
AD – 5 – RAZNO
AD – 5 – 1
Mjesnom odboru Podmurvice upućen je anoniman prigovor jednog od stanara Ulice Andree Benussi
u kojem navodi dugogodišnji problem sa članovima Armade koji se okupljaju kod ulaza u market
Brodokomerc Nove i caffe bar „Cappuccino“. Na sjednici je pročitana anonimna dojava, pa se razvila
rasprava, vijećnici su iznijeli svoje mišljenje kojim navode da iznijete činjenice nisu točne i da na
ovakav anoniman način ne treba reagirati.
Zaključak:
 Vijeće je navedeno primilo na znanje.
AD – 5 – 2
Tajnica MO upoznala je vijećnike sa Uputama II u vezi korištenja poslovnog prostora u objektima
mjesne samouprave od 16. rujna 2020. godine (KLASA: 026-04/20-02/1, URBROJ: 2170/01-09-1020-30) upućene od Odjela za gradsku samoupravu i upravu.
Zaključak:
 Vijeće je navedeno primilo na znanje.

AD – 5 – 3
Vijećnica A.L. predložila je da se na području Mjesnog odbora Podmurvice postavi spomen ploča
učesnicima i stradalnicima Domovinskog rata. Navodi da ima puno Podmurvičana koji su sudjelovali,
a neki dali i svoj život te su zaslužili da im se postavljanjem spomen ploče oda počast. Raspravljalo
se o predloženoj inicijativi i svi vijećnici isto podržavaju i predlažu da se isto uvrsti u prijedloge
komunalnog prioriteta. Predlaže se i lokacija postavljanja u Vukovarskoj ulici u novouređenom parku
južno od Bribirske kbr. 7 i 9.
Zaključak:
 Vijeće je navedeno primilo na znanje.
AD – 5 – 4
Policijska uprava primorsko-goranska, Odjel za prevenciju ponudili su da održe predavanje u trajanju
od 45 minuta, na temu: „Osobe zrelije životne dobi kao žrtve kaznenih djela“, a isto bi održali u
prostorijama Mjesnog odbora Podmurvice. Vijećnici pozdravljaju i podržavaju suradnju sa Odjelom
za prevencija, ali obzirom na preporuke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo ovo predavanje
pričekati će bolju epidemiološku situaciju.
Zaključak:
 Vijeće je navedeno primilo na znanje.
AD – 5 – 5
Predsjednica Vijeća MO Jadranka Žikić upoznala je vijećnike sa održanim sastankom na terenu gdje
se uređuje zelena površina u Ulici Franje Čandeka zapadno od kbr. 8. Radovi idu svojim tijekom,
trenutno se izvode kameni zidovi, a nakon njih će se postaviti rubnjaci. Zaštitna ograda je izrađena i
postavit će se za desetak dana. Planiraju da će svi građevinski radovi ove I faze biti gotovi za cca
dva tjedna ovisno o vremenskim prilikama. Prije samog službenog otvorenja postavit će se sjedeće
garniture kako se ne bi oštetile. Sanja Pikon iz KD Čistoća izradit će troškovnik kako bi znali koliko je
financijskih sredstava preostalo, a koja će se preusmjeriti na izvođenje hortikulture.
Zaključak:
 Vijeće je navedeno primilo na znanje.

Sjednica je završila u 19 sati.
Ovaj se zapisnik sastoji od 3 (tri) stranice.

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:
Đulijana Desanti

Predsjednica Vijeća MO:
Jadranka Žikić

