Številka: 35105-0063/2020 - 001
Datum: 29. september 2020

V skladu z določili 101. člena Zakona o cestah Z-Ces-1 (Ur. list RS št. 109/2010,
48/2012, 36/2014, 46/2015) in 48. in 49. členom odloka o občinskih cestah v
občini Hoče - Slivnica (MUV št. 40/1999, 7/2002), ter vloge podjetja NIGRAD, d.
d., izdaja občinska uprava občine Hoče - Slivnica naslednje :
S O G L A S J E
za izvedbo popolne zapore naslednjih cest:
ŠT. CESTE
380141

OPIS

NASELJE

ČAS ZAPORE

Samova ulica

Rogoza

28.09.2020 – 02.10.2020.

zaradi izvedbe intervencijskih del na javnem kanalizacijskem sistemu, pod naslednjimi pogoji:
-

Podjetje NIGRAD, d. d., je zaporo ceste dolžno izvesti v skladu z določbami Pravilnika o načinu označevanja in zavarovanja del na javnih cestah in
ovir v cestnem prometu (Ur. list RS št. 116/2006),
Podjetje NIGRAD, d. d., je v času trajanja popolne zapore ceste dolžno
postaviti vso predpisano prometno signalizacijo za popolno zaporo ceste,
ter jo takoj po prenehanju vzroka umakniti,
Podjetje NIGRAD, d. d., je dolžno na krajevno običajen način obvestiti
prebivalce območja ki jih bo zapora prizadela,
točen čas trajanja zapore je podjetje NIGRAD, d. d., dolžno sporočiti na
telefakse št. 22-91-299 (OKC pri PU Maribor) in št. 33-23-696 (Javni
zavod za zaščito in reševanje Maribor).

Obrazložitev:
Podjetje NIGRAD, d. d., je 23.09.2020 podalo vlogo za popolno zaporo navedene ceste zaradi izvedbe
intervencijskih del na javnem kanalizacijskem sistemu. Predvidena zapora ceste bo trajala od
28.09.2020 do 02.10.2020.
Vlogi se ugodi ob izpolnjevanju navedenih pogojev.
Pravni pouk:
Zoper to soglasje je dovoljena pritožba v roku 15 dni od prejema pismenega
odpravka te odločbe na Župana občine Hoče - Slivnica, Pohorska cesta 15, 2311
Hoče. Pritožba se lahko vloži pisno ali da ustno na zapisnik pri organu, ki jo je
izdal in je po določilih Zakona o upravnih taksah ZUT – UPB5 (Ur. List RS štev.
106/2010) v skladu s tarifo štev. 2 potrebno plačati 18,10 € upravne takse.

Pripravil:
Stanko RAFOLT, ing. agr.
Svetovalec

OBČINA HOČE - SLIVNICA
DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE
Mag. Peter COKAN, mag. prav., univ. dipl. inž. str.

Vročiti:
1. NIGRAD, d. d., Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor, e naslov: dejan.tacer@nigrad.si ,
2. PP Rače, Nova ulica 1, 2327 Rače, pp_race.pumb@policija.si ,
3. Medobčinski inšpektorat in redarstvo, Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor,
ski.inspektorat@maribor.si ,

4.

Občina Hoče – Slivnica, e naslov; metka.oberlajt@hoce-slivnica.si,

medobcin-

