ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA
GRAD SPLIT
GK Spinut
A. G. Matoša 29
Split, 15. 2. 2017.g.

Z A P I S N I K
sa 17. sjednice Vijeća GK Spinut, održane 15. 2. 2017. u prostorijama GK Spinut s početkom
u 19:00 sati.

Prisutni: Maja Planinić, Stipe Krželj, Andrija Čaljkušić, Tea Vrgoč i Zoran Sambol
Odsutni: Mira Vuković i Ranko Britvić
Predsjednik Vijeća GK Spinut Zoran Sambol predložio je sljedeći

D N E V N I R E D

1. Verifikacija zapisnika sa 16. sjednice Vijeća
2. Izrada Programa aktivnosti za 2017. godinu
3. Izvještaji o aktivnostima iz prethodnog razdoblja
4. Izrada dokumenta (norme) za čišćenje prostora
5. Plan aktivnosti u idućem periodu
6. Razno
Dnevni red je jednoglasno usvojen.
Ad 1.
Vijećnici su jednoglasno verificirali zapisnik 16. sjednice vijeća održane 9.12.2016.

Ad 2.
Obrađeni su prijedlozi dobiveni na sastanku s građanima i predstavnicima suvlasnika (7.
studenoga 2016. godine) te oni prikupljeni anketom, papirnatim i elektroničkim porukama.
Prijedlozi su predstavljali temelj za izradu Plana društvenih aktivnosti i Plana manjih
komunalnih zahvata kotara za 2017. godinu.
Vijećnici su raspravili prijedloge manjih komunalnih zahvata i društvenih aktivnosti. Nakon
rasprave izabrali su i prioritizirali aktivnosti te izradili Program rada Gradskog kotara Spinut
za 2017. godine.
Program rada bit će poslan Službi za mjesnu samoupravu, zaštitu i spašavanje, Odsjeku za
mjesnu samoupravu te objavljen na oglasnoj ploči, web i Facebook stranici Gradskog kotara
Spinut.

Ad 3.
Predsjednik vijeća i Predsjednik vijeća za prevenciju izvijestili su vijećnike o aktivnostima i
suradnji s MUP-om u cilju privođenja manijaka koji je napadao građanke.
Raspravljene su aktivnosti Parkova i nasada kojima je za cilj supstitucija oštećenih stabala u
Spinutu.
Temeljem višekratnih primjedbi vijećnika, građana Spinuta i policijskih službenika
organizirana je akcija Komunalnog redarstva i 1. Policijske postaje Split u svrhu uvođenja
javnog reda. Cilj akcije je podići svijest neodgovornih vlasnika pasa koji ne kupe za svojim
ljubimcima. Vijeće dobiva redovita izvješća o akciji koja je u tijeku.
Vijećnici gradskog kotara Spinut u Povjerenstvima za davanje prostora GK/MO na određeno
razdoblje izvijestili su o pripremnim radnjama i sastancima. Izrađeni su pravilnici rada
Povjerenstava, izabrani predsjednici te se tijekom veljače i ožujka očekuje završetak natječaja
i rezultati.
Vijećnici su obaviješteni od elektroničkom dopisu poslanom Upravnom odjelu za
komunalnog gospodarstvo i redarstvo, Odsjeku za komunalne poslove. Dopisom (poslanim
30. siječnja 2017.) je zatraženo iscrtavanje pješačkog prijelaza u svrhu podizanja sigurnosti
pješaka u Plančićevoj ulici. Predložena su dva izvedbena rješenja.
Dana 8. veljače od stane Odsjeka za komunalne poslove dobiven je papirnati nalog Odsjeka
prema Cestaru za iscrtavanje trećeg rješenja pješačkog prijelaza.
Nakon rasprave vijeće je jednoglasno donijelo odluku kako zadani nalog nije u skladu s
traženim sigurnosnim i prometnim normama te se vijeće ne može složiti s takvim
iscrtavanjem pješačkog prijelaza i ne može ga odobriti.

Vijeće je zadužilo predsjednika neka Odsjeku za komunalne poslove pošalje elektronički
dopis s odlukom vijeća i zatraži iscrtavanje pješačkog prijelaza prema jednom prvobitnih
prijedloga.
Predsjednik vijeća obavijestio je vijećnike o prijedlogu HNK Hajduk šdd kojim vijeće
Hajduku predlaže postavljanje većeg broja kemijskih zahoda za prije i za vrijeme domaćih
utakmica na stadionu Poljud. Prijedlog je poslan 12. veljače i nikakav odgovor do sjednice
vijeća nije dobiven.
Vijeće je potvrdilo predstavljeni Izvještaj o radu vijeća tijekom 2016. godine koji će biti
poslan Službi za mjesnu samoupravu, zaštitu i spašavanje, Odsjeku za mjesnu samoupravu i
objavljen na službenim stranicama i oglasnoj ploči.
Ad 4.
Prema odgovoru gđe. Snježane Vrdoljak, Voditeljice odsjeka za mjesnu samoupravu, korisnici
kotarskih prostora (i stalni i povremeni) dužni sami organizirati čišćenje prostora koje koriste.
Stoga će vijeće gradskog kotara Spinut izraditi prijedlog modela prema kojemu će svaki
korisnik u ovisnosti o veličini prostora i trajanju korištenja prostora pravedno sudjelovati u
trošku održavanja higijene prostora.
Prijedlog modela bit će predstavljen svim korisnicima prostora po završetku natječaja i
početku korištenja prostora.

Ad 5.
U narednom periodu vijeće će poduzeti dodatne mjere u svrhu rješavanja prometnih problema
u kotaru. Organizirat će se sastanak s predstavnicima firme Split Parking u svrhu povećanja
kapaciteta garaža Rendićeva II. i Jobova.
Istodobno će se kontaktirati Prometni odjel Policije u svrhu akcije rješavanja tokova prometa,
povećanja protočnosti i broja parkirnih, detekcije prometno kritičnih mjesta i zajedničkog
nastupa prema gradskim službama za što bržim rješavanjem.
Vijeće će uputiti dopis Odsjeku za komunalne poslove kako bi se višak betonskih polukugli
"bubamara" uklonio s parne strane Gajeve ulice u svrhu povećanja broja parkirnih mjesta.
Ostavit će se samo one polukugle koje štite izlaze iz ulaza.
Smatramo kako je u pitanju ravnopravnost korištenja javnih površina, pri čemu oni ulazi koji
imaju garaže iza zgrada ne mogu smatrati javnu površinu ispred svoje zgrade isključivo
svojom te time smanjivati ostalim sugrađanima mogućnost parkiranja vozila.

Vijeće će uputiti dopis svim predstavnicima suvlasnika parnih brojeva Gajeve s molbom da se
živice koje izlaze iz prostora redovito održavaju jer onemogućavaju normalno korištenje
pločnika.
Ad 6.
Vijeće je raspravilo dopis g. Salvagna, Rendićeva 20, u kojemu se traži pomoć radi rješavanja
oštećenoga pločnika s južne strane Rendićeve 20-26. Preporuka je vijeća suvlasnicima i
predstavnicima prvo završiti već pokrenutu anketu kako bi se definirao status parkiranja
vozila na pločniku sa sjeverne strane zgrade. Nakon što se definira broj parkirnih mjesta sa
sjeverne strane, moći će se krenuti u daljnje aktivnosti.
Vijeće je razmotrilo dopis gđe. Svjetlane Cinoti iz Đorđićeve 1 u kojem je zatražena obnova
prilaza iznad tunela. Predloženi zahvat stavljen je u Plan manjih komunalnih zahvata za 2017.
godinu.
Dobiven je zahtjev za davanje prostora na korištenje skupini građana, modelara u kotaru.
Nakon što se završi natječaj za davanje prostora na određeno razdoblje, definiraju vremena
korištenja i broj korisnika, vijeće kotara će kontaktirati gosp. Njegovana za dogovor o
mogućem načinu korištenja prostora kotara u jutarnjim terminima.

Vijeće je završilo s radom u 20:30

Zapisnik sastavio:

Za Vijeće GK Spinut:

Dinko Pocrnjić

Zoran Sambol

