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GRADSKO VIJEĆE 

                Vijećnicima  
      - s v i m a - 

 
 
PREDMET:  Vijećničko pitanje – odgovor, dostavlja se 
 
 Vijećnica Gradskog vijeća Grada Labina Neel Blaes Rocco (SDP) je na 5. sjednici 
Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 16. studenog 2017. godine postavila vijećničko 
pitanje da li je odluka da se parkiralište ispred glazbene škole rezervira za goste Hotela 
Peteani donesena u suradnji sa glazbenom školom i ako da, da li su roditelji i voditeljica 
glazbene škole barem bili informirani unaprijed, dakle prije nego se uklonilo njihovo 
parkiralište. Pita mogu li roditelji, bez obzira na prometne znakove, još uvijek koristiti 
parkiralište, naime, nogostup se sada koristi kao pristup parkiralištu, a ako roditelji ne smiju 
koristiti parkiralište, te se moraju zaustaviti na samom kružnom toku, kako je Grad Labin 
onda mislio da će djeca na siguran način doći do ulaznih vrata glazbene škole. 
  
ODGOVOR: 
 

Poštovana, 
Grad Labin je Zaključkom Gradonačelnika Grada Labina od 2. listopada 2017. 

godine, dozvolio Trgovačkom društvu KORAL d.o.o., Vozilići 33B, Plomin, (OIB 
71864419552), privremeno korištenje javne površine - parkirališta koje se nalazi ispred 
zgrade Pučkog otvorenog učilišta Labin, Aldo Negri 11, Labin, na k.č. 1062 k.o. Novi Labin, 
za potrebe gostiju i dostavljača robe Hotela Peteani, u razdoblju od 9. listopada 2017. godine 
do završetka radova na izvanrednom održavanju županijske ceste ŽC 5081 dionica Labin-
stari grad, odnosno do puštanja u promet iste.  

Zaključak je donesen u suradnji s odgovornim osobama Pučkog otvorenog učilišta i 
Umjetničke škole Matka Brajše Rašana. 

Pritom se razmišljalo i o sigurnosti učenika Umjetničke škole Matka Brajše Rašana i 
korisnika Pučkog otvorenog učilišta prilikom dolaska u zgradu, stoga je dodatno uređena 
pješačka staza kroz Park hrvatskih branitelja, kako bi roditelji nesmetano mogli automobilom 
doći na autobusnu stanicu u ulici Zelenice, nasuprot spomenika Matije Vlačića, nakon čega 
učenici do zgrade Umjetničke škole prolaze kroz pješačku stazu.  
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