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 Asfaltiranje dijelova ulice M. Držida i Cvjetne ulice, te saniranje ved postojedih cesta. 

 Izgradnja pješačkog prijelaza preko pruge koji bi spojio Zagrebački blok i Slaviju u ulici Hrvatskih 

kraljeva i olakšao stanovnicima Slavije dolazak do posla, grada, bolnice, a stanovnicima 

Zagrebačkog bloka pristup Slaviji te Bajeru za rekreativce,  ribiče (u suradnji s MO Zagrebački 

blok). 

 Saniranje dječjeg igrališta - učiniti ga sigurnim postavljanjem gumificiranih podova, a zatim ga 

dopuniti novim zanimljivim sadržajima, postavljanje betonskih stolova za stolni tenis.  

 Izgradnja kružnog toka na križanju ulica Slavija - K. Zvonimira - K. Tomislava kojim  bi se riješio 

problem vozača koji se žele uključiti u promet na glavnu cestu. 

 Postavljanje zaštitne ograde ili zaštitnih stupaca u podvožnjaku s ciljem povedanja sigurnosti 

pješaka i djece koja svakodnevno idu tim putem u školu, postavljanje ležedih policajaca u ulici K. 

Tomislava - jednog kod dječjeg igrališta i drugog  prije križanja ulica  K. Tomislava i  T. Ujevida - 

zbog velikog broja male djece koja se svakodnevno igraju na tom dijelu, postavljanje 

nadstrešnice na autobusnom stajalištu. 

 Uređenje šetnice uz Bajer (u suradnji s MO Zagrebački blok) što uključuje: uređenje pješačke i  

trim staze oko cijelog jezera za šetnju, rolanje, trčanje, bicikliste, postavljanje klupa za odmor i 

koševa za smede te sadnja drveda oko šetnice. 

 Redovno košenje i održavanje travnatih površina u naselju kako bi se smanjila količina korova i 

biljaka koje zadaju velike poteškode ljudima koji su skloni  alergijskim bolestima. 

 Napraviti evidenciju starijih osoba kojima je potrebna pomod i vezano za to poticati razvoj 

volonterstva, osigurati financiranje jedne osobe za pomod u kudi kod starijih i nepokretnih 

osoba, nastojati kroz institucije grada pomodi oko skrbi za staračke obitelji. 

 Korištenje prostorija MO od strane stanovnika Slavije za organiziranje različitih radionica za djecu 

i mlade, kao i  zabavnih natjecateljskih turnira, osigurati besplatni  bežični Internet, dati prostore 

na korištenje udrugama i klubovima, ali i svim građanima Slavije za osobne potrebe uz pladanje 

minimalnih troškova režija. 

 Postavljanje poštanskog sandučida za pitanja, prijedloge i kritike rada mjesnog odbora, jednom 

mjesečno organizirati  sastanak svih zainteresiranih po tom pitanju. 

 

 


