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ZAPISNIK 
S 26. SJEDNICE VMO PEĆINE 

 
26. sjednica VMO Pećine održana je 2. veljače 2021. (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 25. sjednice VMO Pećine usvojen je jednoglasno.  
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Radovi u Ulici Janka Polića Kamova  – obavijest 
2. Rekonstrukcija raskrižja državne ceste DC8 – obavijest  
3. Razno 

 
 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 

 
 
AD 1 

Tijekom veljače ove godine obavit će se radovi na sanaciji otpadnog cjevovoda u dužini oko 770 
m u Ulici Janka Polića Kamova. Tijekom radova, bez iskopa rova, ulica će u većem razdoblju biti 
zatvorena za prometovanje vozila. Izvođenje radova je  podijeljeno u 3 faze u trajanju oko 15 
dana.  
Faza 1 privremene regulacije prometa uključuje zabranu prometovanja južnom prometnom 
trakom ulice, samo u zoni radova, te obavezno premještanje svih parkiranih vozila.  
Faze 2 i 3 uključuju zabranu prometovanja ulicom za sva vozila (osim vozila stanara za prilaz 
objektima i interventnih vozila) u vremenu od 21.00 do 6.00 sati. Radi stanara Ulice Janka Polića 
Kamova mora omogućiti prilaz stanarima te mijenja svoj režim iz jednosmjerne ulice u dvosmjernu 
ulicu.  
Kada se utvrdi vrijeme točnog početka radova obavijestit će se javnost putem javnih 
medija (Radio Rijeka, HAK, Novi list, ostalo...) te posebno i sve stanare predmetnog 
područja (obavijesti u poštanske sandučiće svih stambenih zgrada u zoni radova te 
postaviti istu na sva parkirana vozila u Ulici Janka Polića Kamova).  
 



Obilazni pravac u vrijeme izvođenja 2 i 3. faze radova (odnosno u vrijeme zabrane prometa) za 
vozila javnog gradskog prijevoza biti će Radnička ulica – Kvaternikova (dozvoljeno lijevo skretanje 
iz Radničke u Kvaternikovu ulicu isključivo za vozila javnog gradskog prijevoza). Za sva ostala 
vozila obilazni pravac biti će omogućen preko Radničke ulice te nastavno ulicom Drage Gervaisa. 
Zbog sigurnosti sudionika u prometu, za vrijeme trajanja privremene regulacije prometa postavit 
će se semaforski uređaji na raskrižjima Radnička – Janka Polića Kamova, Janka Polića Kamova 
– Tower Center Rijeka i Radnička –  Kvaternikova.  

                  
Zaključak: 

     Vijeće MO Pećine primilo je obavijest na znanje. 
 
 
AD 2 

U prostorijama Hrvatskih cesta d.o.o. poslovna jedinica Rijeka održan je 22. siječnja 2021. godine 
sastanak u vezi rekonstrukcije raskrižja državne ceste DC8 kojem su prisustvovali član VMO g. 
Nikola Pleša, tajnik MO g. Marijan Matković te predstavnici građana. 
Predstavnici Hrvatskih cesta d.o.o. još jednom su objasnili postupak identifikacije opasnih mjesta, 
odabranu varijantu i izrađeno tehničko rješenje koje povećava sigurnost pješačkog i kolnog 
prometa. 
Predstavnici stanara izrazili su nezadovoljstvo MO Pećine u vezi dostave informacija na što im je 
tajnik MO odgovorio kako su svi upiti proslijeđeni nadležnim institucijama, a odgovori 
elektroničkom poštom vraćeni podnosiocima zahtjeva, a za što postoji evidencija do sada (3. 
kolovoza 2017.-11. siječnja 2021.) ukupno 102 primljena i poslana dopisa.    
Na zahtjev predstavnika stanara Hrvatske ceste d.o.o. zatražit će od Policijske uprave primorsko-
goranske nove podatke o broju i vrsti prometnih nesreća te će ih dostaviti MO.  

 
Zaključak:  

     Vijeće MO Pećine primilo je obavijest na znanje. 
 
 
AD 3. 

A) Svjetlosno onečišćenje s terminala Brajdica, čišćenje Stuba trinaestorice strijeljanih  
i uređenje zelene površine u Ulici Janka Polića Kamova kod kbr 14  
Slijedom upita građana od 29. siječnja 2021. godine o gore navedenim komunalnim 
problemima odgovoreno je slijedeće: 
- MO Bulevard pokrenuo je rješavanje svjetlosnog zagađenja 11. svibnja 2020. godine. 

Suglasnost su  dali mjesni odbori Centar-Sušak, Krimeja i Pećine. 
  Prema nedavnom usmenom odgovoru MO Bulevard i dalje je nezadovoljan rješenjima od 

strane Hrvatskih željeznica d.o.o. te će se ponovo očitovati. 
- Prema odgovoru KD Čistoća d.o.o. Stube Trinaestorice strijeljanih čiste se jednom tjedno i 

to srijedom. Raspored čišćenja može se vidjeti na web stranicama Društva. 
- Upit o održavanju zelenila i uređenju betonskih vaza upućen je 2. veljače 2021. godine  

Odjelu gradske uprave za komunalni sustav.   
       

      Zaključak: 
           Vijeće MO Pećine primilo je obavijest na znanje.  
 

B) Obilježavanje stepeništa OŠ Pećine 
       MO Pećine primio je zamolbu OŠ Pećine za označavanje ulaznog stepeništa žutom 

oznakom, a zbog djece s oštećenim vidom. Nakon izvršenih radova na tunelu HŽ-a i 
postavljanju novog stepeništa, četiri (4) žute oznake do  danas nisu postavljene. 
VMO podržava zahtjev te će isti uputiti Odjelu gradske uprave za komunalni sustav.   

    
      Zaključak: 

           Vijeće MO Pećine jednoglasno je usvojilo prijedlog.  



C) Uređenje zelenila kod rotora Tower Center Rijeka 
Prema prijedlogu građana KD Čistoća d.o.o. uredit će dvije površine uz rotor Tower Center 
Rijeka tijekom prvog kvartala ove godine. S obzirom na nemogućnost sprječavanja gaženja 
otoka površine će se nasuti drobljencem i ugradit će se metalni rubnjaci do trave.  
 

       Zaključak: 
            Vijeće MO Pećine jednoglasno je usvojilo prijedlog.  

 
D) Međuresorna suradnja – odgovor za izvješće 

Slijedom zaključaka s sastanka međuresorne suradnje i koordinacije s mjesnim odborima MO 
Pećine dostavilo je 28. siječnja 2021. godine načelniku II. policijske postaje Rijeka slijedeće 
izvješće: 
VMO prometne probleme rješava u suradnji s nadležnim institucijama: Prometne policija 
Rijeka, TD Rijeka promet d.d. i Odjel gradske uprave za komunalni sustav. 
Okupljanja mladih ne uzrokuju probleme (uništavanje javne imovine), a uklanjanje grafita, 
uglavnom po autobusnim čekaonicama, rješava se prijavom Direkciji za komunalno 
redarstvo.   
 

       Zaključak: 
            Vijeće MO Pećine primilo je obavijest na znanje.  

 
E) Sanacija nogostupa u Ulici Janka Polića Kamova kbr 44A-58 

MO Pećine primio je odgovor Direkcije za komunalno redarstvo u vezi sanacije gore 
navedenog nogostupa. Radovi na vodovodnim i plinskim instalacija izvršeni su prije više 
godina. TD Rijeka promet d.d. izvršit će sanaciju kada to dopuste sredstva redovnog 
održavanja. 
 

       Zaključak: 
            Vijeće MO Pećine primilo je obavijest na znanje.  

 
 

F) Energana na gorivo iz otpada na lokaciji Sušačke Drage 
             Prema napisima u Novom listu iz siječnja ove godine Grad Rijeka i Primorsko-goranska 

županija odustali su od gradnje energane na području Sušačke Drage.  
             Prema navodima KD Energo d.o.o. lokacija je odbačena kao neprimjerena zbog svog statusa 

vodozaštitnog područja. 
     
              Zaključak: 
              Vijeće MO Pećine primilo je obavijest na znanje.  
 
 
Sjednica je završila u 18.00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od četiri (4) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:          Predsjednik VMO Pećine: 
 

                          Marijan Matković                             Željko Ševerdija 

 


