priimek in ime ali naziv pravne osebe - vlagatelja (investitor/organizator)

kontaktna oseba (priimek in ime, GSM)

naslov in pošta

predlagatelj zapore / izvajalec del

priimek in ime odgovornega vodje prireditve / gradbišča, GSM

OBČINA ŽALEC
Ul. Savinjske čete 5, 3310 Žalec
tel: (03) 713 64 65, fax: (03) 713 64 64
ZADEVA: VLOGA ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA ZAPORO OBČINSKE JAVNE CESTE

Vlagatelj podajam vlogo za izdajo dovoljenja za (označi)

popolno /

delno zaporo občinske javne ceste:

številka ceste, ulica, kraj

v obdobju od dne/ura

do dne/ura

zaradi izvajanja

gradbenih del
prireditve
(označi)

Vso potrebno začasno prometno signalizacijo postavi v skladu s 6. točko 26. člena Odloka o občinskih cestah in
cestnoprometni ureditvi v Občini Žalec (Uradni list RS št. 52/12, 94/12, 24/14) izvajalec rednega vzdrževanja
javnih cest v Občini Žalec! Vso začasno prometno signalizacijo na lokalnih cestah postavi VOC Celje d.d., Lava 42,
3000 Celje, na javnih poteh pa jo lahko, v dogovoru z upravljavcem javnih cest, izvajalec gradbenih del.
Vloga mora biti vložena najmanj 15 dni pred predlaganim rokom zapore ceste! (26. člen Odloka o občinskih
cestah in cestno prometni ureditvi v občini Žalec)
(priimek in ime zakonitega zastopnika pravne osebe)

(datum)

(podpis vlagatelja oz. zakonitega zastopnika)

Obvezna priloga:
- elaborat o zapori ceste (glej zadnjo stran!)
UPRAVNA TAKSA: Po določbah Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10, 14/15–ZUUJFO, 84/15–ZZelP-J, 32/16)

se plača upravna taksa za odločbo o zapori zaradi:
- izvajanja del na cesti (gradnja, rekonstrukcija, …) po tarifni številki 1 in 30c),č), kar znaša skupaj 29,50 EUR
- izvedbe prireditve na cesti po tarifni številki 1 in 30d),e), kar znaša skupaj 44,50 EUR
- prekopavanja ceste in posegov v varovalni pas ceste po tarif. številki 1 in 30p), kar znaša skupaj 40,70 EUR

Pravilnik o načinu označevanja in zavarovanja del na javnih cestah in ovir v cestnem prometu
(Uradni list RS, št. 116/06, 88/08 in 109/10 - ZCes-1)
10. člen
(naloge predlagatelja)
(1) V postopkih za postavitev začasne prometne signalizacije in prometne opreme v območju zapore mora
predlagatelj:
– izdelati ali pridobiti elaborat zapore ceste, ki ga lahko v skladu s predpisi o graditvi objektov izdela pravna ali
fizična oseba,
– pridobiti dovoljenje za izvedbo zapore ceste, ki ga izda upravljavec ceste,
– v primeru popolne zapore ceste pridobiti soglasje za izvedbo obvoza od upravljavca ceste, po kateri bo potekal
obvoz,
– zagotoviti postavitev, vzdrževanje in odstranitev začasne prometne signalizacije in prometne opreme v skladu z
elaboratom zapore ceste, dovoljenjem za izvedbo zapore ceste, določili tega pravilnika in drugimi veljavnimi predpisi,
– imenovati odgovorno osebo za nadzor nad postavitvijo, stalnim spremljanjem prometa in začasne prometne
signalizacije in prometne opreme v območju zapore ceste in odstranitvijo začasne prometne signalizacije in
prometne opreme po končanih delih ali zaključku prireditve.
(2) Predlagatelju ni potrebno izdelati ali pridobiti elaborata zapore ceste, če:
– za zaporo ceste obstaja tipska shema zapore ceste, ki je sestavni del tega pravilnika, in
– v območju zapore ni križišča, in
– se prometa v območju zapore ne ureja s svetlobnimi prometnimi znaki.
(3) V primerih iz prejšnjega odstavka mora predlagatelj vlogi namesto elaborata priložiti tipsko shemo zapore.
Tipsko shemo začasne prometne ureditve je potrebno opremiti s:
– podatki o kvaliteti in dimenzijah začasne prometne signalizacije,
– žigom pooblaščenega inženirja in njegovim podpisom.
Tipsko shemo je potrebno dopolniti s podatki o natančni lokaciji začetka in konca območja delovišča ali prireditve.
Obstoječo prometno signalizacijo v območju zapore je potrebno vrisati v tipsko shemo zapore in jo prilagoditi
začasni prometni signalizaciji.

