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ZAPISNIK 
SA 17. SJEDNICE VMO PODMURVICE 

 
održane dana 21. listopada 2020. (srijeda) s početkom u 17 sati u prostorijama MO Podmurvice, 
Dubrovačka 2. 
 
Sjednici su bili nazočni: 

- Ivan Sviderek, zamjenik predsjednice VMO  
- Emil Lebl, član VMO 
- Aleksandra Lovrić, članica VMO 
- Đulijana Desanti  

 
Sjednici nisu bili nazočni: 

- Jadranka Žikić, predsjednica VMO 
- Tomislav Bucić, član VMO  

 
Usvajanje zapisnika sa 16. sjednice VMO Podmurvice održane 30. rujna 2020. godine. 

 Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
Sjednicu je otvorio zamjenik predsjednice VMO Ivan Sviderek i predložio slijedeći dnevni red kako 
slijedi: 
 

DNEVNI RED 
 

1. Zelena površina u Ulici Franje Čandeka zapadno od kbr. 8 – svečano otvorenje 
2. Programska aktivnost: Doček Svetog Nikole 
3. Komunalna problematika 
4. Razno 
 

 

AD – 1 
Tajnica MO izvijestila je vijećnike da su građevinski radovi na uređenju zelene površine u 
Čandekovoj ulici zapadno od kbr. 8 pri kraju. Preostaje postavljanje zaštitne ograde i radovi 
hortikulture koji će se obaviti čim vremenski uvjeti budu dozvolili. Sjedeće garniture postavit će se 
prije samog otvorenja kako se ne bi do tada devastirale. Završetak tih radova planira se do polovice 
mjeseca studenog. Ovisno o epidemiološkim mjerama i preporukama Stožera civilne zaštite 
Republike Hrvatske i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo organizirat će se službeno otvorenje.  
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje.  
 
AD – 2  
Programska aktivnost – Doček Svetog Nikole planiran je za subotu, 05. prosinca uoči blagdana 
Svetog Nikole. Trenutna situacija sa pandemijom COVID-19 i brojem zaraženih je u povećanju, pa je 
upitno održavanje programa, jer se moramo pridržavati mjera i preporuka Stožera za civilnu zaštitu 
Republike Hrvatske.  
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Nakon razgovora i rasprave prisutni vijećnici i 
dalje stoje pri odluci da se program organizira. 



AD – 3 – KOMUNALNA PROBLEMATIKA 
AD – 3 – 1  
U Ulici Plase južno od kbr. 8 kod rampe na ulazu u bivšu betonaru na stupu javne rasvjete ne radi 
jedno rasvjetno tijelo.  
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Proslijediti zahtjev TD Energo. 
 
AD – 3 – 2 
Ovlaštena predstavnica suvlasnika Franje Čandeka 8 i stanar uputili su zahtjev da se zapadno od 
zgrade postavi horizontalna signalizacija za interventna vozila i jedan stupić na ulazu u novouređenu 
zelenu površinu kako bi se onemogućilo parkiranje vozila. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedene prigovore primio na znanje. Dostaviti zahtjev Odjelu gradske uprave 
za komunalni sustav i TD Rijeka promet. 

 
AD – 3 – 3   
U Ulici Plase u parku za pse, potrebno je pobojati drvenariju, sjedeću garnituru i sprave za pse kako 
ne bi došlo do daljnjeg oštećenja. Osim toga, potrebno je nanijeti novi sloj rizle i sanirati rupe koje su 
iskopali psi na zelenoj površini uz sprave. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Dostaviti zahtjev Odjelu gradske uprave za 
komunalni sustav. 

 
AD – 4 – RAZNO 
AD – 4 – 1  
Tajnica je izvijestila vijećnike da su najavljene nove Upute o korištenju poslovnih prostora u 
objektima Mjesne samouprave kao i Odluka o epidemiološkim mjerama i preporukama Stožera za 
civilnu zaštitu Republike Hrvatske te preporuke Mjesne samouprave o provođenju programskih 
aktivnosti Vijeća MO i one će biti dostavljene u ponedjeljak, 26. listopada o.g. Iste će tajnica 
proslijediti putem e-maila. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
 
 
 

 
 
 Zapisničar – referent  za mjesnu samoupravu:                           Zamjenik predsjednice Vijeća MO:                                                                                               
                                                                                                                      
 
                       Đulijana Desanti                                                                     Ivan Sviderek 

Sjednica je završila u 18 i 30 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od 2 (dvije) stranice. 

 


