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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  MLAKA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/20-01/15 
URBROJ:  2170/01-09-10-20-12 
Rijeka,  28.09.2020. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 18. SJEDNICE VMO MLAKA 
 

18. sjednica VMO Mlaka održana je 28.09.2020. (ponedjeljak) s početkom u 18:00 sati u 
prostorijama MO Mlaka, G. Duella 2/b. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Ivo Simper, predsjednik VMO 
- Nikolina Velnić, zamjenica predsjednika VMO 
- Elena Dorčić-Spatola, članica VMO 
- Milan Milovanović, član VMO 
- Snježana Seršić, tajnica MO 
 
Sjednici nisu bili nazočni: 
-     Igor Ivošić, član VMO 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio sljedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Rasprava o zahtjevima pristiglim između dvije sjednice. 
2. Razno. 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 

 
AD 1 
 
Predsjednik VMO Ivo Simper informirao je prisutne vijećnike o zahtjevima građana i dopisima 
primljenim između dvije sjednice. 
 

Zaključak: 
 

• Vijeće prima na znanje informaciju da je iz sredstava preostalih nakon realizacije 
komunalnih prioriteta za 2019. godinu uređeno dječje igralište na lokaciji Branka 
Blečića 2. Prostor je hortikulturno uređen, napravljen je kameni zid s južne i zapadne 
strane kako bi se spriječio odron pijeska na prometnicu i zelenu površinu, obnovljen 
pijesak, te ofarbane klupe. Na molbu stanara u sklopu radova je izvršeno i 
betoniranje oko šahte na sjevernoj strani igrališta. Nakon završetka radova građani 
su zatražili sanaciju rupe u zidu ispod stepenica, na što je OGU za komunalni sustav 
odgovorio da je zid stabilan i nema opasnosti od urušavanja, te će sanaciju imati u 
planu za naredni period. 
 

• Vijeće je zaprimilo upit građana u vezi problema nepropisnog parkiranja na početku 
ulice V. P. Širole koje je obilježeno jasno vidljivim znakom zabrane parkiranja, kao i  
trajnog rješenja postavljanjem zaštitnih barijera koje će onemogućiti parkiranje i 
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siguran ulaz u ulicu, kako stanarima tako i hitnim službama. 24.06.2020. Rijeka 
Prometu je proslijeđen mail u kojem se traži rješenje navedenog problema novom 
prometnom studijom. Budući da Prometno redarstvo nije odgovorilo na dopis 
upućen 23.06.2020. u kojem se tražila pojačana kontrola i izvješćivanje mjesnog 
odbora o rezultatima postupanja, upućena je požurnica. 

  
• Vijeće prima na znanje informaciju o održanoj zdravstvenoj akciji Crvenog križa – 

predavanje o korona virusu i mjerenje tlaka i šećera u krvi. U skladu s preporukama 
ZZJZ akcija je provedena na otvorenom – ispred dvorane, a odazvalo se 30 građana. 
 

• Vijeće je zaprimilo nekoliko molbi za orezivanje zelenila koje će proslijediti Odjelu za 
komunalni sustav i to na sljedećim lokacijama: 
 
- park Mlaka u okolini OŠ „Podmurvice“ gdje je gusto zelenilo i nepregledan prolaz 

za djecu 
- Luki 5 - grane ulaze kroz prozore  
- u ulici Giuseppe Duella 9 nasuprot zgrade sa sjeverne strane su dva bora koje 

treba ukloniti jer su se opasno nakrivili te ugrožavaju ulicu, vozila na cesti,  
zgradu i ljudske živote. 

 
AD 2 
  
Vijeće je raspravljalo o komunalnoj problematici i donijelo sljedeći            
 
      Zaključak: 

 
• Od Rijeka Prometa je iz preostalih sredstava  po prioritetima za 2019. godinu tražena 

postava rukohvata u ulici B. Blečića 2 (prema marketu „Brodokomerca“) ali nije 
napravljena. Ponovit će se zahtjev, kao i za postavu na lokacije Podmurvice 40 i 42. 

• Na više lokacija je potrebno orezati zelenilo, te će se uputiti zahtjev Odjelu za 
komunalni sustav i to Zvonimirova 6 ispred „Brodokomerc“-a, te kod kućnih brojeva 
16, 18 i 20. 

• Ponovit će se zahtjev Čistoći za popravak poklopca kanti za komunalni otpad u ulici 
Podmurvice kod Osnovne škole, kao i za njihovo pranje. 

• Također će se zatražiti uklanjanje velike hrpe smeća na lokaciji Luki 5. 
• Ponovit će se prijava Komunalnom redarstvu jer se i dalje ispred marketa 

„Brodokomerc“-a u Zvonimirovoj ulici okupljanju nepoznate osobe, konzumiraju 
alkohol i onečišćuju javnu površinu. 

  
 
Sjednica je završila u 20:00 sat. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 
 

Zapisničar: Predsjednik VMO Mlaka: 
 

Snježana Seršić    Ivo Simper, prof. 
   


