ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA
GRAD SPLIT
GK Spinut
A. G. Matoša 29
Split, 13. 04. 2018.g.
ZAPISNIK
s 25. sjednice Vijeća GK Spinut, održane 10. 04. 2018. u prostorijama GK Spinut s početkom
u 20:00 sati.
Prisutni: Maja Planinić, Stipe Krželj, Andrija Čaljkušić, i Zoran Sambol
Odsutni: Ranko Britvić, Tea Vrgoč i Mira Vuković
Predsjednik Vijeća GK Spinut Zoran Sambol predložio je sljedeći

DNEVNI RED

1.
2.
3.
4.
5.

Verifikacija zapisnika s 24. sjednice Vijeća
Plan aktivnosti za travanj-svibanj 2018.
Komunala infrastruktura
Prometna problematika
Razno

Dnevni red je jednoglasno usvojen.
Ad 1.
Vijećnici su jednoglasno verificirali zapisnik 24. sjednice vijeća održane 20.02.2018.
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Ad 2.
Razmotren je plan aktivnosti za travanj i svibanj 2018. godine.
a) Akcija Cvjetni Spinut
Pripreme za akciju „Cvjetni Spinut“ završene su; kontaktirana je Cvjećarnica Ružica iz Fra
Bonine koja se pridružuje akciji.
Akcija traje do 31.5.2018. i na proslavi Dana kotara Spinut proglasit će se tri najbolja
vrta/balkona.
Vijeće je donijelo odluku da se tri najbolja vrta/balkona nagrade prikladnim knjigama iz
područja hortikulture prema preporuci Cvjećarnice.

b) Dječje igre Spinuta
Dječje igre Spinuta održat će se u suradnji s OIP Spinut, Split na prostoru HVK Gusar 12.
svibnja 2018. godine.
Vijeće je zadužilo vijećnicu Planinić za dobivanje dopuštenja za korištenje prostora od HVK
Gusar i predsjednika Sambola za kontakt i organizaciju su OIP Spinut.

c) 4. Spinutska biciklijada
Četvrta Spinutska biciklijada održat će se 26.5.2018. godine. Biciklijada će imati humanitarni
karakter te će sudionici biciklijade moći donirati sredstva (svatko prema mogućnosti) koje će
vijeće uplatiti Dječjem domu „Maestral“ Split.
Ruta biciklijade je prostor kotara – Matoševa 29, Bene, Matoševa 29.
Predsjednik kotara dobio je zadaću kontaktirati ravnateljicu Dječjeg doma Maestral, Postaju
prometne policije Split i Javnu ustanovu Park Šuma Marjan.

d) Proslava dana kotara 2018.
Vijeće je donijelo odluku korištenju sredstava iz proračuna kotara za nabavku hrane i pića za
domjenak u povodu proslave „Dana kotara Spinut“ 31.5.2018. godine.
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Ad 3.
Komunalna infrastruktura
a) Postavljanje klupa
Vijeće je donijelo odluku za postavljanje po jedne klupe na svakom od službenih prostora za
išetavanje pasa; Teslina i Rendićeva
Razmotrena je zamolba susjede iz Gajeve 16 za postavljanjem klupe s južne strane zgrade.
Tajnik kotara dobio je zadaću za daljnjim kontaktom prema građanki.

b) Veći infrastrukturni radovi
Završena je projektna dokumentacija za sređivanjem padine kod Arheološkog muzeja
(Plančićeva 2) te se uskoro očekuje početak radova
Vijeće očekuje početak radova na igralištu u ulici Bana Berislavića jer je poziv za dostavu
ponuda za „Izvedbu građevinsko-zanatskih radova“ istekao 28.ožujka 2018. godine
http://www.split.hr/Default.aspx?art=9741&sec=2470
Vijeće je zadužilo potpredsjednika Čaljkušića za provjeru statusa infrastrukturnih radova.

c) Protokol tajnika GK/MO i oštećene prometnice
Tijekom ožujka i travnja tajnik i vijećnici su višekratno prema Službama za komunalu slali
zahtjeve za popravkom oštećenih prometnica: Plančićeva, Kaštelanska, Matoševa, Jobova,
Gajeva, Spinutska, Mandalinski put i Bana Berislavića.
Vijeće će i dalje prema „Protokolu o postupanju u nadzoru komunalnog reda i komunalne
infrastrukture na površinama Grada Splita“ slati zahtjeve za sređivanjem prometnica.

Ad 4.
Prometna problematika
a) Linija br. 17
Temeljem zahtjeva g. Šatare vijeće je uputilo prijedlog Prometu doo za pomicanjem vremena
polaska linije broj 17 Spinut-Lora-Trstenik-Lora-Spinut za 5 minuta u dva termina kako bi se
izbjeglo kašnjenje učenika na prvi sat.
b) Osiguranje vatrogasnih prilaza
Vatrogasni prilazi visokim objektima propisno su napravljeni za Karamanovu ulicu te Jobovu
1 i 3.
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Vijeće je više puta upozorilo Službu za komunalu, Cestara (izvođača) i Javnu vatrogasnu
postrojbu Grada Splita (nositelja) kako pristup nije dobro napravljen u Plančićevoj ulici, te da
pristupi nisu izvedeni u Rendićevoj 14-26 i Kaštelanskoj 2 i 6.

c) Problem križanja Fra Bonina-Rendićeva
Nakon postavljanja stupića (na traženje građanina, bez odobrenja vijeća GK Spinut) na
križanju Fra Bonine i Rendićeve javili su nam se građani/suvlasnici Rendićeve 2, 4 i 7 te Fra
Bonine 11 koji zahtijevaju pomicanje stupića jer smatraju kako se radi o uzurpaciji javne
površine.
Svoj zahtjev poduprli su potpisima suvlasnika te ih ovjerili pečatima predstavnika suvlasnika.

Vijeće GK je uputilo elektroničkom poštom prijedlog rješenja Službi za Komunalu Grada
Splita u kojem se traži ispravak/uklanjanje postavljenih stupića kako bi se osigurala najmanje
tri parkirališna mjesta (usporedo) ili iako je moguće šest (dijagonalno parkiranje – riblja kost)
uz osiguranje normalne pješačke komunikacije.
Vijeće će uputiti i pismeno Službama grada u kojem traži rješenje ovog problema te
obavijestiti Komunalno redarstvo neka izvrši uvid radi moguće uzurpacije javne površine.

Ovakav naći samoinicijativnog sređivanja komunalne infrastrukture bez konzultacija s ostalim
građanima (predstavnicima suvlasnika) i vijećem gradskog kotara ne možemo podržati jer se
njime podižu tenzije među građanima i nepotrebno troše novci Grada Splita.

d) Dvosmjerni dio Rendićeve ulice 39-45
Vijeće je temeljem zaključka s 24. sjednice poslalo elektroničku poruku zapovjedniku
Prometne postaje policije Split.
Prometno redarstvo je na veliko nezadovoljstvo vlasnika nepropisno parkiranih vozila počelo
odmah postavljati kazne mada je vijeće preporučilo prvo postavljanje obavijesti.
Smatramo kako je ponašanje Prometnih redara neprofesionalno jer se ne trebaju opravdavati
za posao koji rade niti iznositi neistine; nitko nije nazvao/nazivao telefonski od strane vijeća
kako bi se osigurao normalan promet vozilima na tom dijelu prometnice.
Svjesni smo nedostatka parkirališnih mjesta i u kontaktu smo sa Službama Grada Splita radi
mogućnosti povećanja kapaciteta garaža Jobova i Rendićeva 2, u vlasništvu RH.

e) Jednosmjerne spinutske ulice
Vijeće je ponovilo zahtjev Službi za komunalnu djelatnost za promjenu regulacije prometa
tako da se segmenti Tesline ulice i dio Jobove pretvore u jednosmjerne:
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http://www.zaspinut.com/mojkotar/58-obilazak-kotara-radi-preporuka-za-prometna-rje
%C5%A1enja
Time bi se izbjegle gužve i nervoze vozača na raskrižjima te omogućila dodatna parkirališna
mjesta.
Ad 5.
Završeno je bojanje prostora kotara te se uskoro očekuje početak na radovima promjena
električne razvodne ploče. Sredstva su osigurana iz sredstava dobivenih od korištenja prostora
kotara. Očekujemo nabavku još 40 sjedalica.
Vijeće je razmotrilo stanje postrojbe „Civilne zaštite“ Spinut nakon dobivanja podataka iz
evidencije vojnih obveznika.
Veliki broj pripadnika postrojbe je ili odselio ili se ne javlja na poziv tajnika ili je pak izvan
vojne evidencije pa ne mogu biti pripadnici CZ.
Vijeće će ponovo uputiti pozive građanima za pristupanje postrojbi.

Vijeće je završilo s radom u 21:30

Zapisnik sastavio:
Zoran Sambol
predsjednik vijeća GK
MP
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