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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  MLAKA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/20-01/15 
URBROJ:  2170/01-09-10-20-18 
Rijeka,  14.12.2020. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 21. SJEDNICE VMO MLAKA 
 

21. sjednica VMO Mlaka održana je 14.12.2020. (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. Promocija stolnih kalendara s motivima Mlake. 
3. 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 je zaprimilo odgovor Rijeka Prometa na prigovor na oznaku zabrane 
parkiranja koja je napravljena na cesti suprotno od ulaza u garažu u ulici R. 
Picovicha u kojem se navodi da je isto napravljeno na zahtjev vlasnika garaže. 
Nakon rasprave odlučeno je da će se napraviti izvid na terenu. 
 

• Odjel za komunalni sustav uputio je sljedeći odgovor na upit o opravdanosti postave 
prepreke (čunjeva) na ulaz i onemogućavanje pakiranja građanima na površini  
prema Elektroškoli: „Temeljem prijave obavljen izvid komunalnog redara na 
predmetnoj lokaciji, te nije uočeno nikakvo postavljanje „čunjića“ na površinama 
javne namjene u vlasništvu Grada Rijeke. Vijeće će zatražiti pismenu potvrdu da se 
radi o javnoj površini kako bi moglo poduzeti daljnje korake. 
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• Vijeće je zaprimilo ponovljenu molbu ovlaštene predstavnice zgrade Ivana Sušnja 4  
za informaciju o radovima na izgradnji ceste D403 koji će se izvoditi uz navedenu 
zgradu. Naime, u rujnu 2019. godine predstavnici Grada Rijeke, Hrvatskih cesta i 
PGŽ bili su na izvidu terena između raskršća Zvonimirove i ulice R. Benčića, te 
zgrada u ulici I. Sušnja k. br. 2 i 4 u vezi budućih radova na izgradnji ceste D403. 
Stanarima je rečeno da se planiraju rušiti zid, borovi, te zeleni pojas do zgrade 
(navodno u ukupnoj širini od 10m), te su vrlo zabrinuti da ne bi došlo do narušavanja 
statike zgrade (koja je već ispucala od vibracija) i klizišta, te ih zanima da li je prije 
donošenja odluke napravljena studija i poduzete sve mjere za održanje sigurnosti 
zgrade kako ne bi došlo do štetnih posljedica i kome bi se mogli obratiti za više 
informacija. 
MO Mlaka će ponoviti dopis koji je uputio 2.10.2019. Hrvatskim cestama u Rijeci i 
Zagrebu, ali nije dobio odgovor, te Odjelu za komunalni sustav. 
 

• Vijeće je dobilo na uvid prijavu udruge FARO (voditeljica gđa Nevenka Blažević) na 
Riječki projekt lokalnog partnerstva projektom MlakaArt, te daje pozitivno mišljenje o 
aktivnostima koje će se odvijati u sklopu navedenoga. 

 
• Vijeće prima na znanje odgovor Odjela za komunalni sustav u kojem se navodi da će 

orezivanje stabala uz stepenice do OŠ „Podmurvice“ obaviti tijekom ove zime.  
 

• Vijeće prima na znanje odgovor Rijeka Plusa u kojem se navodi da su sanirali 3 cijevi 
vertikalne odvodnje oborinskih voda s katnog parkirališta na adresi Franje Čandeka 
23b. 

  
AD 2             
 
      Zaključak: 
 

• Vijeće MO Mlaka planiralo je realizirati program „Ususret Božiću“ - tradicionalno 
druženje uz kulturno-umjetnički program i promociju stolnih kalendara s motivima 
Mlake. Nažalost zbog loše epidemiološke situacije izazvane pandemijom virusa 
COVID19 odustalo se od druženja s građanima. 

• U suradnji s Tiskarom Studiograf napravljeni su stolni kalendari s motivima Mlake 
(prošlost i sadašnjost). 

• Potrebno je napraviti spisak građana, volontera i ostalih koji sudjeluju u radu VMO 
Mlaka kojima će se poslati kalendari.   

 
AD 3 
 

• Potrebno je ponoviti zahtjev za ispravnim postavljanjem oznake s natpisom „Park 
Ponsal“ na način da je isti vidljiv sa strane južnog ulaza (iz Zvonimirove ulice). 
 
 

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

Zapisničar: Predsjednik VMO Mlaka: 
 

Snježana Seršić    Ivo Simper, prof. 
   


