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ZADEVA: IZJAVA ZA JAVNOST – PROJEKT PRENOVE MESTNIH ULIC

Spoštovani,
med junijem 2008 in julijem 2009 bomo v Tržiču prenovili kulturno in arhitekturno
dediščino mestnega jedra.
Prenovili bomo ulico Za Mošenikom, Prehod, Usnjarsko ulico, Muzejsko ulico,
Fužinsko ulico in Čevljarsko ulico. Omenjene ulice bodo dobile nov vodovod,
kanalizacijo in javno razsvetljavo.
V mestnem jedru bomo zagotovili primerno urbano opremo in višjo kakovost bivanja.
Območje bo pridobilo večjo kulturno in zgodovinsko vrednost srednjeveške arhitekture.
Več o prenovi mestnega središča si preberite v informativni zloženki, ki jo boste prejeli
v poštni nabiralnik. O posameznih zaporah ulic vas bomo redno obveščali.
Ohranjamo dediščino naših prednikov!
Trenutno je v ulici Za Mošenikom popolna zapora prometa. Za informacije o poteku
zapore smo se obrnili na g. Silva Bučka prokurista družbe – vodjo projektov v JP
Komunala Tržič. V nadaljevanju Vam posredujemo njegov odgovor.
Popolna zapore ceste Za Mošenikom je potrebna zaradi prenove celotne komunalne
infrastrukture, ki je že močno dotrajana in obnovitve celotnega asfaltnega vozišča.
Vstavili se bodo tudi novi komunalni vodi, vse od plina pa do optike.
Gre za tehnološko izredno zahteven poseg na izredno ozkem in manipulativno
zahtevnem območju, zato je popolna zapora ceste žal neizogibna.
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V tem času bomo seveda poskrbeli za čim hitrejšo realizacijo dostopa v obliki pešpoti
do vsakega vhoda v hiše. Takoj, ko bomo izvedli vsa dela, sledi preplastitev vozišča in
cesta se bo lahko začela uporabljati. Po predvidevanjih se bo to zgodilo v začetku
jeseni, seveda ob predpostavki lepega poletja.
Upam, da smo vas celovito obvestili o projektu, za vsa dodatna vprašanja smo Vam
vedno na voljo.
S spoštovanjem!

Drago Zadnikar, spec.
direktor občinske uprave

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje
2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve Regionalni razvojni programi.
Razmerje med sredstvi na postavkah je v višini namenskih sredstev EU za regionalni razvoj 85%, Občina Tržič
pa financira 15% delež.
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