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Sporočilo za javnost
Občina Piran začenja z ureditvijo cestne infrastrukture na območju od parkirne hiše Arze
do vhoda v kamp Fiesa
Občina Piran začenja z današnjim dnem investicijo v dokončanje cestne infrastrukture na
območju od parkirne hiše Arze do vhoda v kamp Fiesa. Dela, pri katerih sodeluje kot
soinvestitor Elektro Primorska d.d., bodo po terminskem načrtu zaključena do 26.10.2020.
Sanacija bo zajemala preplastitev lokalne ceste v dolžini 998 metrov, ki ni bila v preteklosti
nikoli dokončana, izgradnjo pločnika v dolžini 500 metrov in ureditev pripadajoče
infrastrukture z napeljavo novih električnih vodnikov ob pokopališču, izgradnjo elektrokabelske kanalizacije, postavitvijo javne razsvetljave in ustrezno namestitvijo kanalizacijskih
ter ostalih jaškov na višino cestne površine. Hkrati bo izvedena sanacija obstoječega obcestnega
podpornega zidu v dolžini 14,5 metra in izgradnja novega podpornega zidu za potrebe pločnika
v dolžini 24 metrov.
Z izgradnjo pločnika bo vzpostavljena varna in osvetljena povezava med Piranom in Fieso,
sanacija ceste pa bo omogočali prijetnejšo in manj stresno vožnjo. V sklopu ceste so predvideni
še označeni prehodi za pešce, ki bodo omogočali varnejšo povezavo objektov nad cesto z
obalnim pasom. Vključno z rekonstrukcijo ceste se bo izvedla sanacija obstoječe infrastrukture
ter njena nadgradnja z optičnim omrežjem za hitrejši pretok spletnih vsebin.
Skupna vrednost del je ovrednotena v primeru Občine Piran na 239.649 evrov in v primeru del,
ki jih bo izvedlo podjetje Elektro Primorska d.d., na 31.697 evrov brez DDV. Skupna vrednost
del z DDV dosega 331.042 evrov. Investicija je predvidena za sofinanciranje iz MGRT v višini
okoli 200.000 evrov.
V času gradnje bo na cesti med Piranom in Fieso delno oviran promet, zaradi česar se Občina
Piran zahvaljuje krajanom za potrpežljivost.
Župan Občine Piran Đenio Zadković je ob tem poudaril, da se veseli začetka investicije, s katero
bodo po dolgih letih politične neodzivnosti za težave krajanov na tem delu naše občine izvedena
gradbena dela, ki bi morala biti dokončana že v času delne preplastitve ceste med Piranom in
Fieso.
Lep pozdrav v imenu Občine Piran.
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