REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD KASTAV
VIJEĆE MJESNOG ODBORA SPINČIĆI
KLASA:021-05/14-03/04
URBROJ:2170-05-08/1-16-61
Kastav,01.12.2016.

ZAPISNIK
Sa 34.sjednice Mjesnog odbora Spinčići održane dana 10.11.2016.godine s
početkom u 18:00 sati u Upravi Grada Kastva , Kastav,Zakona kastafskega 3 .
Prisutni:
Iva Blečić
Tajana Dukić
Slavko Pešćica
Željko Pogorelić
Slavko Marot
Gost:
Miljenko Zrilić
Dnevni red:
1.Usvajanje zapisnika s 33.sjednice MO Spinčići
2.Prijedlozi za daljnji nastavak rada
3.Razno
Tijek izlaganja i rezultati sastanka
Ad.1.)Usvajanje zapisnika sa 33.sjednice
Predsjednica Vijeća daje na glasovanje zapisnik sa 33.sjednice Vijeća mjesnog
odbora Spinčići te nitko od članova nije imao prigovor.
Ad 1. Zaključak
Vijeće MO Spinčići jednoglasno usvaja zapisnik 33.sjednice Vijeća mjesnog
odbora Spinčići.

Ad.2.) Prijedlozi za daljnji nastavak rada MO Spinčići
2/1.) Tabele mjesta na području MO Spinčići nedostaju na pojedinim lokacijama.
Već se je o tome pisalo i nadamo se da je moguće da se taj problem riješi.
2/2.) Gsp.Miljenko Zrilić dolazi na sjednicu sa primjedbom ulaska i izlaska
automobila kod dječjeg vrtića Spinčići. Svi smo svjesni otežanog kretanja prometa
na toj lokaciji i nepreglednog ulaska i izlaska u tu ulicu. Navedeni je dao prijedlog
rješenja primjedbe koji uključuje proširenje ceste kako bi se dva automobila mogli
mimoilaziti.
2/3.) Spinčići,između k.b.55 i 57 nalazi se rupa na cesti koju treba sanirati.
2/4.) Spinčići, kod upojnog bunara srušen je suhozid kojeg treba ponovno staviti
u funkciju.
Ad.2.Zaključak
2/1.) Svi članovi se slažu sa prijedlozima i odobravaju slanje prijedloga
Gradu Kastvu.
2/2.) Članovi VMO Spinčići ne vide način kako rješiti postojeću primjedbu
prema prijedlogu navedenog gospodina,te smatraju da za početak rješenja
ove problematike je da se postavi znak za lokalno dozvoljeno kretanje vozila
te postavljanje dežurnog prometnog policajca za nadzor.
2/3.) Molimo komunalne službe Grada Kastva da saniraju rupu.
2/4.) Molimo komunalne službe Grada Kastva da saniraju srušeni suhozid.

Ad.3)Razno
Pod točkom razno nije bilo prijedloga.
Sjednica je zaključena u 19.30 h.

Predsjednik/ca Mjesnog
odbora
Iva Blečić

Dostaviti:
1. Članovima Mjesnog odbora
2. Zamjeniku gradonačelnika koordinatoru MO gsp.Begić
3. Komunalne službe Grada Kastva
4. Javnim glasilima
5. Pismohrana

