MESTNA OBČINA MARIBOR
MESTNA UPRAVA
Urad za komunalo, promet in prostor
Sektor za komunalo in promet

Številka: 37104-41/2017-3
Datum: 22.02.2017

Sektor za komunalo in promet Urada za komunalo, promet in prostor mestne uprave Mestne
občine Maribor, izdaja, na podlagi 41. člena Odloka o občinskih cestah (MUV, št. 22/12,
15/15 in 25/16) in vloge GVO-ja d.o.o., Cigaletova 10, Ljubljana, z dne 15.02.2017, v zadevi
izdaje dovoljenja za zaporo občinske ceste, naslednje
D O V O L J E N J E

1. GVO-ju d.o.o., Cigaletova 10, Ljubljana (v nadaljevanju zavezanec), se zaradi izgradnje
kabelske kanalizacije, dovoli, v času od 27.02.2017 do vključno 07.07.2017:
a) Delna zapora vozišča:
- Vandotove ulice od Zvezne ulice do ulice Ob Ribniku
- Kosove ulice od Zvezne ulice do konca (slepa ulica)
- Tančeve ulice od Pohorske ulice do Opekarske ulice vključno s slepim krakom
- Ulice Markljevih od Zvezne do Beraničeve
- Pirnatove ulice od Zvezne do Beraničeve
- Beraničeve ulice od Lesjakove ulice do Roţnodolske
- Naveršnikove ulice od Pohorske do konca ulice
- Ob ribniku od Pohorske do konca ulice
- Zlatiborske ulice
- Ulice Kraljeva
- Ulice bratov Lešnikov
- Kovičeve ulice
- Pliberškove ulice od Zvezne do Beraničeve
- Maroltove ulice od Pohorske do Zvezne
- Macunove ulice od Pohorske do Zvezne
- Grizoldove ulice od Pohorske do Zvezne
- Begove ulice od Zvezne do Beraničeve
- Lesjakove ulice od Zvezne do Beraničeve
- Zvezne ulice od Begove do Roţnodolske
- Roţnodolske ulice
- Roţletove ulice od Ob ribniku do Zvezne vključno s slepim krakom
- Opekarske ulice od Vandotove do Modrinjakove ulice
- Modrinjakove ulice od Ob ribniku do Zvezne
b) Popolna zapora vozišča:
- Teplyevega naselja ( vsi kraki)
- Naveršnikove ulice (slepi krak)
- Tančeve ulice (slepi kraki)
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- Smederevske ulice
- Niške ulice
- Valjevske ulice
- Ulice Marohovih
- Pri vzpenjači
- Uţiške ulice
- Ulice bratov Mernikov
- Radvinske ulice
- Ulice Bruna Gobca
- Dornikove ulica
c) Popolna zapora pločnika Vandotove ulice od Tančeve ulice do ulice Ob ribniku
2. Zavezanec je dolţan naročiti postavitev zapore pri Nigradu d.d., Zagrebška 30, Maribor, ki
jo mora postaviti po priloţenem dopolnjenem Elaboratu začasne prometne ureditve št.
125/16-SZE z dne 04.11.2016, ki ga je izdelal Nigrad d.d., dela izvajati po fazah, kot je
razvidno iz priloţenega Elaborata začasne prometne ureditve, ob delnih zaporah vozišča
zagotoviti varno izmenično enosmerno odvijanje motornega prometa, vse prizadete v
območju zapore pravočasno obvestiti o času izvajanja del, omogočiti dostop in dovoz do
objektov za stanovalce, dostavo in intervencijo ter reden odvoz smeti, v območju
avtobusnih postajališč na Lesjakovi, Zvezni in Ob ribniku zagotoviti varen vstop/izstop
potnikov na /iz avtobuse sporočiti točen začetek/konec trajanja zapore na telefakse št. 4299-218 (Radio Maribor), št. 22-21-358 (OKC pri Policijski upravi Maribor) in po zaključku del
vzpostaviti prvotno stanje v skladu s sklenjeno Pogodbo o ustanovitvi sluţnosti št. 13555.
3. Stroški postopka niso nastali.
O b r a z l o ž i t e v:

GVO d.o.o., Cigaletova 10, Ljubljana, je z vlogo z dne 15.02.2017, zaprosil za izdajo
dovoljenja za zaporo ulic v Radvanju, zaradi izgradnje kabelske kanalizacije. Vlogi je priloţil
Elaborat začasne prometne ureditve in Pogodbo o ustanovitvi sluţnosti št. 13555.

V postopku:
- pregled dokumentacije (vloga, Elaborat začasne prometne ureditve), dne 20.02.2017
opravljen terenski ogled z g. Papeţ (zapisnik terenskega ogleda št. 37104-41/2017-2 z dne
21.02.2017),
ter ugotovljeno, da je zahtevek GVO-ja d.o.o. za predlagano zaporo upravičen, izvedba
zapore pa iz prometno - varnostnega vidika moţna in sprejemljiva, ob upoštevanju v izreku
tega dovoljenja navedenih pogojev, zato je tukajšnji upravni organ, na podlagi 41. člena
Odloka o občinskih cestah odločil, kot je v izreku tega dovoljenja navedel.
Pravni pouk: Zoper to dovoljenje je dovoljena pritoţba v roku 15 dni od dneva vročitve tega
dovoljenja pri ţupanu Mestne občine Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor. Pritoţba se da
pisno ali ustno na zapisnik pri Sektorju za komunalo in promet Urada za komunalo, promet in
prostor Mestne občine Maribor, Ul. heroja Staneta 1, Maribor. Za pritoţbo se po 6. členu in
taksni tarifi št. 2 Zakona o upravnih taksah (UPB5, Ur. l. RS, št. 106/10 in ZUT-I, Ur. l. RS, št.
32/16) plača upravna taksa v znesku 18,10 EUR.
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Upravna taksa po tarifni št. 1 in 30 ZUT v znesku 29,50 EUR, je plačana.

Postopek vodil:
Srečko SISINGER, inţ.
Svetovalec

Uroš KOSI, univ.dipl.ekon., dipl.inţ.prom.
Vodja Sektorja

Vročiti:
- GVO d.o.o., Cigaletova 10, 1000 Ljubljana
Poslano:
- PPP Maribor - po e pošti
- Policijska postaja Maribor 2 - po e pošti
- Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor - po e pošti
- Nigrad d.d., ga. Mihelič - po e pošti
- Sektor za komunalo in promet, g. Belšak, g. Ţeleznjak, g. Marzidovšek - po e pošti
- Mestna četrt Radvanje - po e pošti
- pr@maribor.si

