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ZADEVA:

PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 10. REDNI SEJI SVETA MESTNE ČETRTI CENTER

NASLOV GRADIVA:

Komunalne zadeve

GRADIVO PRIPRAVILA:

Služba za MČ in KS

GRADIVO PREDLAGA:

Predsednica Sveta

POROČEVALEC:

Primož Hrastnik, Služba za MČ in KS
Valerija Vreča, Predsednica Sveta MČ Center

PREDLOGI SKLEPOV:

1. SKLEP:
Svet Mestne četrti Center ponovno zahteva od Župana MO Maribor
in pristojnih strokovnih služb MOM, da se Koroška cesta vrne v
stanje, kakršna je bila pred »prenovo«, saj predstavlja nevarnost za
vse udeležence v cestnem prometu;
2. SKLEP:
Svet Mestne četrti Center predlaga, da MOM pristopi k reševanju
podhoda pri glavni avtobusni postaji, podhod bodisi zasuje bodisi
temeljito sanira, saj v sedanjem stanju predstavlja nevarnost
sesutja, hkrati pa kazi podobo mesta;
3. SKLEP:
Svet Mestne četrti Center zahteva, da strokovna služba UKPP prične
s takojšnjo sanacijo luknje v cestišču v Kacovi ulici.

POROČILO:
1. KOROŠKA CESTA
Svet MČ Center je na 7. redni seji 30. novembra 2015 razpravljal o preureditvi Koroške ceste kjer je
sprejel naslednja sklepa:
 Svet Mestne četrti Center zahteva od Župana MO Maribor in pristojnih strokovnih služb MOM,
da se Koroška cesta vrne v stanje, kakršno je bilo pred njenim zaprtjem;
 Svet Mestne četrti Center zahteva, da MO Maribor v bodoče za podobne projekte na območju
MČ Center predhodno pri Mestni četrti preveri oz. zahteva njeno mnenje.
Izvleček sklepov je bil posredovan županu MO in strokovnim službam dne 29.12.2015 vendar odgovora
MČ še ni prejela.
V mesecu avgusta 2016 se je Koroška cesta ponovno preuredila, vendar se stanje in varnost
udeležencev v cestnem prometu ni izboljšalo temveč poslabšalo.
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2. PODHOD PRI GLAVNI AVTOBUSNI POSTAJI
Podhod pri glavni avtobusni postaji je že vrsto let zaprt, saj z odpadanjem stropnega ometa predstavlja
nevarnost pešcem, dodatno nevarnost pa predstavlja dejstvo, da se bo ob neukrepanju podhod sesul,
ker nad njim vsakodnevno vozi veliko število avtobusov. Hkrati pa sedanja podoba podhoda kazi izgled
mesta.
Zato predlagamo, da se pristopi bodisi k njegovi temeljiti prenovi bodisi pa se podhod zasuje.
3. LUKNJA V CESTIŠČU NA KACOVI ULICI
Na Kacovi ulici je v letu 2015 na cestišču nastala luknja premera cca. 40 – 50 cm in globine cca. 70 –
100 cm. Luknja predstavlja resno grožno tako za prešce kot tudi za avtomobile, ki so parkirani na ulici.
O nastali luknji smo dne 13.7.2015 nemudoma obvestili pristojne na službi UKPP, vmes smo velikokrat
poslali urgenco, vendar vse do danes nismo bili deležni ukrepanja.
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