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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, 25/16 in 12/17) po uradni dolţnosti, v zadevi izdaje dovoljenja za zaporo občinske
ceste ter prepovedi prometa na javni prometni površini, naslednje
D O V O L J E N J E
Podjetju TLAKOVCI PODLESNIK d.o.o., Dupleška cesta 316, 2000 Maribor (v
nadaljevanju zavezanec), se zaradi investicijsko vzdrţevalnih del na obračališču
avtobusnega prometa pod Pohorsko Vzpenjačo, ter ostalih javnih površinah v okolici, dovoli
popolna zapora parkirišča ob Vzpenjači, ter občasne delen ali popolne zapore površin za
pešce zaradi izvedbe del.
v času od 7. 11. 2017 do vključno 31. 12. 2017
pod naslednjimi pogoji:
1. Zaporno - prometna signalizacija ki jo postavi izvajalec gradbenih in montaţnih del,
mora biti postavljena v skladu s predpisi po Pravilniku o načinu označevanja in
zavarovanja del na javnih cestah in ovir v cestnem prometu (Ur.l.RS, št. 116/06).
2. Ob popolni zapori pločnika morajo biti pešci varno preusmerjeni na nasprotno stran z
dobro vidno kaţipotno signalizacijo.
3. Zavezanec mora v območju zapore omogočiti dostop do objektov za stanovalce,
dostavo in intervencijo ter reden odvoz smeti.
4. Ponoči in v času zmanjšane vidljivosti mora biti zapora dobro vidna in osvetljena z
rumenimi utripajočimi lučmi.
5. Zavezanec odgovarja za vso škodo na ljudeh in materialu, ki bi nastala zaradi
neupoštevanja pogojev, navedenih v tej odločbi.
6. Po končanem delu se mora odstraniti vsa zaporno - prometna signalizacija in druge
naprave, ki so bile postavljene za potrebe izvajanja del ter vzpostaviti prvotno stanje.
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O b r a z l o ž i t e v:
TLAKOVCI PODLESNIK d.o.o., Dupleška cesta 316, 2000 Maribor, namerava na podlagi
sklenjene pogodbe št. 37102-41/2015, z dne 26.10.2017, izvesti dela na projektu UREDITEV
AVTOBUSNEGA POSTAJALIŠČA OB VZPEJAČI.
Investitor del je Mestna občina Maribor.
V postopku je bilo ugotovljeno, da bo za varno izvajanje predvidenih del potrebna v izreku
navedena zapora, ki je iz prometno - varnostnega vidika moţna in sprejemljiva ob
upoštevanju prej navedenih pogojev, zato je bilo, na podlagi v uvodu tega dovoljenja
navedenih zakonskih določil odločeno, kot je v izreku tega dovoljenja navedeno.
Pravni pouk: Zoper to dovoljenje je dovoljena pritoţba v roku 15 dni od vročitve pri ţupanu
Mestne občine Maribor, Ul. 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 – uradno prečiščeno besedilo 5 (Ur. l. RS, št. 106/10) plača
upravna taksa v znesku 18,12 EUR.
Upravna taksa za vlogo in to dovoljenje je po tarifni št. 2 Zakona o upravnih taksah – uradno
prečiščeno besedilo 3 (Ur. l. RS, št. 42/07, 126/07) takse prosta.

Postopek vodil:
Aleš KLINC, univ.dipl.inţ.prom.
Višji svetovalec II
Uroš KOSI, univ.dipl.ekon., dipl.inţ.prom.
Vodja Sektorja

Vročiti:
- TLAKOVCI PODLESNIK d.o.o., Dupleška cesta 316, 2000 Maribor, AR

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. Klinc, g. Ţeleznjak, g. Marzidovšek - po e pošti
- pr@maribor.si

Vloţiti:
- v zadevo

