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ZADEVA: Svetni5ko vpra5anje

1. Poduti5ka cesta - gradnja vodovodne infrastrukture

Vprabanje:

Izgradnja vodovoda na Poduti5kitrajaLe nerazumno dolgo, nid se ne premakne. Po nam znanih podatkih
je zemlji5de 123/2k.o. Glince 3e vedno v fazi odkupa. Zanima nas, ali je glede tega Ze kaj premaknilo in
kdaj boo odkup dejansko izveden. Ali bo gradnja cevovoda zadetav dasu veljavnosti Ze pridobljenega
gradbenega dovoljenja? Kdaj se bodo uporabniki, ki na vodovod dakajo Ze vrsto let, nanj lahko priklopili?
Kdaj bo po ceveh dejansko stekla voda?

Odgovor:

Po pooblastilu MOL-OGDP je JP VODOVOIKANALIZACIJA, s postopkom javnega narodanja, izbrala
projektanta (SAVAPROJEKT, d.d.) za izdelavo projektne dokumentacije za podalj5anje vodovoda Podutik, od

obstojedega kamnoloma do naselja Kozamernik, ki je Ze izdelana na nivoju projekta za pridobitev gradbenega

dovoljenja.
Z dopisom dne 30.09.2010 je Jp VO-KA na podlagi predpogodbe, kjer je bilo vse dogovorjeno, zaprosila MOL-
oddelek za nepremidnine za odkup zemljilEa za predrpalno postajo (12312 k.o. Glince). Ker zemlji5de 5e ni
odkupljeno, je Jp Vo-KA z dopisom z dne 23.04.2012 zaprosila MOL- Oddelek za nepremidnine 5e za stavbno

pravico, ker lahko oba postopka potekata vzporedno oz. istodasno.

Po prejemu pogodbe o stavbni pravici, bo pridobljeno 5e GD za gradnjo predrpalne postaje, GD (St. 351-128512009-
24-1351003 z dne 06.07 .2010) za gradnjo cevovoda je namred Ze pridobljeno. Izgradnja cevovoda, brez zagotovitve
vodnega vira, kar bo omogodala Sele izgradnja predrpalne postaje, pa je v tehnoloSko-tehnidnem smislu in iz
ekonomskega vidika neopravidlj iva.
Odkup zemlji5da je v teku na Oddelku za nepremidnine in bo predvidoma izveden v letu 2012 in pridobljeno
gradbeno dovoljenje v letu 2013 in v skladu s podatki'o projektu v nadrtu razvojnih programov Mestne obdine

Ljubljana v obdobju 2012-2017 , zgrajen do konca leta20l3.

Prijazen pozdrav.
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