Datum: 29. 3. 2018

Prenova mestnega jedra
Spoštovani,
obveščamo vas, da bo po velikonočnih praznikih prišlo do novih sprememb prometnega režima
v mestnem jedru. Izvajalci prenove mestnega jedra se v skladu z načrtovano časovnico
pomikajo v zgornji del Glavnega trga, zato bodo predvidoma v torek, 3. aprila za promet zaprli
del Rozmanove ulice (od Vovko Arkade bara do Foto Asje). Omenjeni odsek bo za pešce še
naprej prehoden po pločniku ob desni strani cestišča (gledano iz smeri Glavnega trga). Promet
za stanovalce bo še naprej urejen po zalednih ulicah, z izjemo izvoza na Rozmanovo.
Zaradi obsega del bodo zaprta tudi parkirišča v zgornjem delu Glavnega trga, obiskovalci pa
imajo še naprej možnost brezplačnega dvournega parkiranja na parkiriščih v bližini mestnega
jedra. Dostop za pešce bo še naprej omogočen tudi na začetku Glavnega trga (na koncu
Kandijskega mostu) in iz Florijanovega trga med tržnico in Gostiščem na trgu.
Uporabnikom in stanovalcem mestnega jedra želimo olajšati obdobje prenove, pri čemer se
zavedamo, da učenci glasbene šole skupaj s starši predstavljate še posebej občutljivo skupino
uporabnikov mestnega jedra. Neposreden dostop do glasbene šole z avtomobili vam bodo
oteževali zaprti dovozi do večjega dela Glavnega trga, kar bo gotovo vplivalo na vaše vsakdanje
poti. Predlagamo, da se po svojih zmožnostih izogibate uporabi avtomobilov pri poteh v mestno
jedro, sicer pa uporabite parkirišča v Kandiji in na Novem trgu in se v mesto odpravite peš.
Mimo gradbišča bo vzpostavljena pešpot.
V okolici mestnega jedra bo za vas in za vaše obiske v mestu še naprej omogočeno dvourno
brezplačno parkiranje, za kar je potrebno poslati SMS sporočilo na telefonsko številko 4333. V
SMS sporočilu zapišite oznako parkirišča in registrsko številko avtomobila (primer: NM4
NMXY111).
Parkirišče
Oznaka parkirišča
Prešernov trg, Florijanov trg, Kapiteljska ulica – pod Kapitljem, Jenkova NM4
ulica, Dilančeva ulica, Muzejska ulica
Trdinova ulica, Kandijska cesta
NM5
Vljudno vabljeni v mestno jedro, prenavljamo ga za vas! Podjetniki, trgovci in gostinci
vas pričakujejo tudi v času prenove.
Kabinet župana Mestne občine Novo mesto

Predviden potek prometa od 3. 4. 2018

INFO
E-mail: prenova@novomesto.si
Tel.: 051 663 030
FB: Mestna občina Novo mesto

