OBČINA KOBARID
Trg svobode 2
5222 Kobarid
Številka:371 -1/2019
Datum: 25.01.2019
Na podlagi 101. člena Zakona o cestah (u.l. RS št. 109/2010) ter 48. člena
Odloka o občinskih cestah (Uradni list RS 80/03, 44/09) izdaja občinska
uprava
na vlogo stranke » Corus inženirji d.o.o, Žapuže 19, 5270
Ajdovščina »,za zaporo občinske ceste, naslednjo

ODLOČBO
Corus inženirjem d.o.o, Žapuže 19, 5270 Ajdovščina se za izvedbo geološko
– geomehanskih raziskav ob in na občinski cesti LZ 167 091 – Mučeniška
ulica:
Izvedba začasnih delnih zapor na cesti z oznako LZ 167 091 med
28.01.2019 in 01.02.2019.
Zapora ceste se dovoli pod naslednjim pogojem:
stranka je dolžna izvesti ustrezno prometno signalizacijo za delno zaporo
občinske ceste, ki mora biti ob zmanjšani vidljivosti vidna oziroma
osvetljena;

O b r a z l o ž i t e v:
Corus inženirji d.o.o, Žapuže 19, 5270 so z vlogo dne 25.01.2019
zaprosili za delno zaporo ceste na Mučeniški ulici zaradi izvedbe
geološko – geomehanskih raziskav za potrebe projektne
dokumentacije » Južna razbremenilna cesta naselja Kobarid«.
Raziskave obsegajo izvedbo vrtin, dinamično sondiranje in izvedbo
raziskovalnih jaškov – razkopov. Dela se bodo izvajala zaporedno,
kar pomeni, da se bo tudi delna zapora prilagajala lokaciji raziskav.
Za potrebe varnega dela na gradbišču to pomeni delno zaporo v
dolžini 60 m1.

Dela med 28.01.2019 in 01.02.2019 se bodo izvajala v času dnevne
svetlobe , med 7.00 in 17.00 uro. Zaporo se izven delovnega časa
gradbišča umakne.
S strani izvajalca bo na tangiranih lokacijah vzpostavljeno prvotno
stanje.
Za nemoteno ter varno izvedbo del izvajalec potrebuje delno zaporo ceste.
Postavi se ustrezna prometna in obvestilna signalizacija v skladu z
Pravilnikom o prometni signalizaciji in opremi na cestah (u.l. RS št.
99/15, 46/17 in 59/18 ), Pravilnikom o zaporah na cestah (Ur.l. RS št.
4/2016).
V postopku je ugotovljeno, da si je na podlagi 48. člena Odloka o občinskih
cestah potrebno predhodno pridobiti dovoljenje za zaporo ceste pristojnega
občinskega organa in da je popolna zapora občinske ceste na tangiranem
odseku nujno potrebna zaradi izvedbe del in zagotovitve varnosti
udeležencev v prometu.
Pravni pouk:Zoper to dovoljenje je možna pritožba v roku 8 dni od njenega
prejema na Župana Občine Kobarid. Morebitno pritožbo kolkovano s 18,10
EUR pravne takse, je vložiti pisno ali ustno na zapisnik pri organu, ki je
odločbo izdal.

Marko Lavrenčič
Višji svetovalec I
Dostaviti:
Stranka, 1x;
 KS Kobarid,1x;
 Medobčinska redarska služba,Izpostava Kobarid,1x;
 Policija Bovec,1x;
 Gasilska zveza Kobarid, 1x;
 Spletna stran občine Kobarid, 1x;
 Arhiv,tu,1x;

Priloga:
Prikaz lokacij raziskav

