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Garažno hišo bi
gradilo javno podjetje
Javne službe Ptuj želijo do prihodnje
pomladi pridobiti gradbeno dovoljenje
za parkirno hišo na parkirišču pri ptujskem
zdravstvenem domu
izgradnjo garažne hiše. Načrte

Hojka Berlilč

potrdil direktor javnega podjetja
Alen Hodnik in povedal je, da
med drugim čakajo še na mnenje
je

P

tujska občina si za rešitev
težav s parkiranjem že več
let prizadeva za zgraditev
parkirne hiše. Potem ko je v vodo
padla ideja za gradnjo v centru
mesta, na parkirišču ob Blagovnici
, so začeli razmišljati o umestitvi
garažnega platoja v Ulici
heroja Lacka , na parkirišču za
samostanom in pošto ,
načrtujejo
a so znova naleteli na pomisleke
Zavoda za varstvo kulturne dediščine
( ZVKD) .
Ob zadnji seji mestnega sveta,
ko so svetniki potrdili spremembe
odredbe o določitvi javnih in
rezerviranih parkirnih površin na
območju ptujske občine , pri čemer
so med drugim opredelili , da
minoritskim

stanovalci

Rimske ploščadi dobijo
možnost parkiranja na 40 parkirnih
mestih na parkirišču pri
domu Ptuj, pa je županja
Nuška Gajšek pojasnila, da Javne
dogovorili
službe Ptuj skupaj z bolnišnico
in zdravstvenim domom tudi na
tem območju v prihodnje načrtujejo
Zdravstvenem

ZVKD. "Pravzaprav si želimo parkirišče
nadgraditi za en nivo , kar bi
poleg sedanjih 100 parkirnih mest ,
ki so na voljo na parkirišču v
lasti , pomenilo še okrog 110
dodatnih mest. Pogovori še potekajo
tudi s ptujsko bolnišnico , saj se
moramo uskladiti glede dovozov
do načrtovanega novega urgentnega
centra , radi pa bi se dogovorili
občinski

tudi za morebitno nadgradnjo
njihovega dela parkirišča ," je
pojasnil Hodnik. Garažno hišo naj
bi sicer v celoti financiralo javno
podjetje, za projekt pa so po
besedah zelo zainteresirani
še

Hodnikovih

tudi v zdravstvenem domu, saj
imajo sedaj njihovi pacienti težave
s parkiranjem med dopoldanskimi
konicami, želeli pa bi si tudi
zakupa parkirnih mest za njihove
zaposlene. V Javnih službah Ptuj pa
ob tem razmišljajo še , da bi dodatna
parkirna mesta za stanovalce

blokov v Kraigherjevi ulici uredili
za kurilnico, ki stoji tik ob

parkirišču.

Če ne bi bilo večjih zapletov , bi
po Hodnikovem mnenju gradbeno
dovoljenje za garažno hišo lahko
pridobili do prihodnje pomladi.
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Nekaj od okoli sto parkirnih mest na

občinskem parkirišču trenutno zaseda

tudi zabojnik za testiranje na okužbo s
koronavirusom. Foto: Hojka BERLIČ
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