
 ALEN OSTOJIĆ: 
 - Hvala lijepo gospodine predsjedniče.  

Gospodine gradonačelniče, kolegice i kolege, ostali nazočni, želim svima dobro jutro! 

I naš dragi i poštovani Milčec je davno napisao da se Zagreb budi u Sesvetama.  

Ali ako je pratiti ovu prepisku Mjesnog odbora Dumovec sa Vijećem Gradske četvrti Sesvete, 

pa onda sa gradskim uredima od obrazovanja, mjesne samouprave, graditeljstva oko njihove 

želje da se izgradi jedno sportsko igralište u Dumovcu onda očigledno da je netko još uvijek u 

jednom dubokom zimskom snu. Činjenica da ta prepiska traje od 2008. godine ja sam upravo 

od vijećnika Mjesnog odbora Dumovec i predsjednika gospodina Jularića dobio cijelu tu 

korespodenciju. Ostaviti ću je gospođi Dianori da vidi i pogleda tu analizu komunikacije. 

Vas gospodine gradonačelniče molim možete li se, da li uopće znate za tu želju Dumovčana? 

Dumovec jug, mlado naselje, imaju gotovo 250 stanovnika do 21. godine i imaju tu želju za 

jednim polivalentnim igralištem, dječje igralište i sportsko igralište.  

Ima li mogućnosti da im se izađe ususret i da konačno presječemo taj gordijski čvor? Hvala 

lijepo. 

 

 DARINKO KOSOR: 
 - Gradonačelnik Grada Zagreba. 

 

 MILAN BANDIĆ: 
 - Hvala predsjedniče. Uvaženi zastupniče, 

Znam, bio sam ja dolje i kad smo otvarali, autobusnu liniju produljivali.  

Kolega Lovrić, vi , predsjednik Mjesnog odbora i Vijeća Gradske četvrti ćemo otići dolje u 

narednih deset dana i vidjeti gdje je zapelo. Zapelo je još vjerojatno na puno mjesta pa ljudi 

samo podsjećaju i svako se svrbi tamo gdje ga češe. Normalno da čovjeku treba izići ususret.  

I otići ćemo, samo moram poštivati proceduru, ne mogu ja doći dolje i reći napraviti će se 

igralište jedno i drugo nego se mora zatvoriti procedura i krug. Prema tome, vidjeti ćemo. 

Otići ćemo sa gospodinom Toljanom iz Zrinjevca, otići ćemo sa pročelnikom Bilićem, kolega 

Lovrić, vi, predsjednik Vijeća Gradske četvrti i gradski zastupnici s tog terena i otići ćemo 

vidjeti što možemo napraviti da u što skorije vrijeme to uđe u plan i da riješimo i dječje 

igralište i polivalentno igralište da budu ljudi sretni kao, ne znam, u Žerjavincu ili Sesvetskom 

Kraljevcu. Evo, u narednih deset dana ćemo otići zajedno. Biti ćete mi svjedoci.  

Hvala vama na konstruktivnom prijedlogu kao i inače. Hvala vam. Ja mislim da ovo piše naš 

protokol pa će me podsjetiti.  

 

 


