REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD KASTAV
VIJEĆE MJESNOG ODBORA
KLASA:021-05/18-03/11
URBROJ:2170-05-08/1-19-30
Kastav, 28. lipnja 2019.
ZAPISNIK
s 15. sjednice Vijeća MO Kastav održane dana 17.06.2019. godine s početkom u 20:30
sati u Kastvu, na boćalištu u Jurčićima, Šporova jama.
Prisutni:
Sandra Srdoč
Jurica Badanjak
Darko Jurčić
Siniša Pavlinić
Andreja Rubeša
Za ovu sjednicu predlaže se sljedeći

DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika s prošle sjednice
2. Komunalni problemi
3. Razno
Predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen.
ZAKLJUČCI
Ad.1.)
Zapisnik s četrnaeste sjednice Vijeća MO Kastav održane 20.05.2019. je usvojen bez
primjedbi.

Ad.2.)
-

Cesta za Brnini – zelenilo koje ometa promet još uvijek nije uređeno. Također,
zid o kojem smo pisali u prošlim zapisnicima još nije saniran.

-

Kontejner za papirnati otpad na Šporovoj jami je oštećen

-

Od kružnog toka Belice (kružni tok kod igrališta Petra Jurčića) u smjeru TC Špar
ne radi 7 rasvjetnih tijela i jedna lampa na kružnom toku na Šporovoj jami

Ad.3)
Po pitanju dopisa o oglasnim pločama na području našeg mjesnog odbora, suglasni
smo da na njih izvjesimo isključivo obavijesti napisane od strane Grada Kastva, uz niže
molbe/uvijete:
- o takvoj obavezi morali bi biti obaviješteni minimalno 2 radna dana unaprijed
kako bi se stigli organizirati da iste preuzmemo u prostorijama Grada. Naime,
većina članova MO Kastav je zaposlena te nam je potrebno javiti unaprijed kako
bi se stigli organizirati i preuzeti letke.
- Smatramo da nećemo biti u mogućnosti adekvatno sudjelovati u „održavanju“
oglasnih ploča. Uz obavijesti Grada na njima se dnevno mijenjaju obavijesti
brojnih udruga, sportskih klubova i sl. koje su aktivne na području Grada Kastva
te bi se, kao što je to već unaprijed poznato, svatko trebao pobrinuti da svoje
letke i ukloni sa oglasne ploče te ju vrati u prvobitno stanje. Što se tiče obavijesti
Grada Kastva, mi ćemo se svakako potruditi da iste i uklonimo nakon što za njih
više nema potrebe da budu na oglasnim pločama.
Sjednica je zaključena u 21:30 sati.

Predsjednica Mjesnog odbora
Sandra Srdoč

Dostaviti:
1. Članovima Mjesnog odbora
2. Pismohrani
3. Administratoru web stranice Grada Kastva

