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Nema odustajanja od nogostupa na opasnoj cesti između Breznice i Mirkovca
Bude li sve prema planovima, tijekom
2019. dionica državne ceste Varaždin
– Zagreb na dionici od Breznice do Mirkovca dobit će nogostup. – Tom dionicom
svakodnevno prolaze djeca, što je velik
problem – upozorio je saborski zastupnik
HDZ-a Anđelko Stričak ministra mora,
prometa i infrastrukture Olega Butkovića,
od kojeg je dobio i potvrdu da će se taj
problem riješiti.
– Pokrenut je postupak javne nabave za

izradu projektne dokumentacije u duljini
od 4,26 kilometara. Dovršetak izrade projektne dokumentacije s ishođenjem građevinske dozvole očekuje do kraja 2018.,
nakon čega bi se tijekom 2019. započelo s
postupkom javne nabave i ugovaranjem
izvođenja radova – navodi se u odgovoru
Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Također, u planu je i proširenje
kolnika i izgradnja nogostupa na državnoj
cesti na području Grada Novog Marofa i

općina Gornja Rijeka i Sveti Petar Orehovec. Ovogodišnjim planom predviđeno
je ugovaranje novelacije ranije izrađene
projektne dokumentacije kojom bi se
uvažile potrebe za izgradnjom pješačkih
staza, biciklističkih traka, komunalne
infrastrukture i oborinske odvodnje.
Dovršetak izrade tehničke dokumentacije
s građevinskom dozvolom planiran je u
2018., a 2019. započelo bi se s postupkom
javne nabave i ugovaranjem radova.

Od 15. st udenoga zimska oprema
obvezna je na zimskim dionicama cesta u Hrvatskoj. Ova
odredba na snazi je
do 15. travnja. Stoga
su mnogi Varaždinci zadnjih dana pohrlili u
vulkanizerske radnje kako
bi ljetne gume zamijenili
zimskima, pa se na zamjenu
čeka u redovima. (it)

PRIPRAVNI Zimska služba je spremna za nadolazeće nepovoljne vremenske uvjete u Varaždinskoj županiji

Sve je spremno za Zimsku službu,
ceste će čistiti 30 ekipa
Županijska uprava za ceste osigurala je 4000 tona soli za prometnice, na raspolaganju za
čišćenje prometnica bit će 30 raspoloživih ekipa

Predsjednik Upravnog
vijeća Županijske uprave za
ceste i županijski vijećnik
Nenad Koščak istaknuo je
da od 15. studenoga vrijede
zimski uvjeti na prometnicama, što podrazumijeva i
korištenje zimske opreme,
ali i povećan oprez prilikom
sudjelovanja u prometu. Iz
Županijske uprave za ceste
spremni su za nadolazeće
nepovoljne zimske uvjete.
– U Županijskoj upravi
za ceste, koja organizira
Zimsku službu, spremni su
za nadolazeće nepovoljne
zimske uvjete. Sve je spremno. Pripreme su već počele
u ljeti i osigurane su dovoljne
količine soli – rekao je Tomislav Osonjački, direktor
Županijske uprave za ceste,
u Županijskoj palači, gdje je
u srijedu, 8. studenoga, održan sastanak predstavnika
institucija koji su uključeni
u rad Zimske službe.

predviđen ukupni trošak od
11,1 milijun kuna.
Na sastanku je definiran
plan za održavanje kategoriziranih cesta na području
Varaždinske županije za
predstojeće zimsko razdoblje.
Naime, Županijska uprava
za ceste Varaždinske županije gospodari s ukupno
443,88 kilometara županijskih i 496,28 kilometara
lokalnih cesta.
– Postoje prioriteti, kao što

VAŽNO

od 15. studenoga
vrijede zimski uvjeti
na prometnicama,
što podrazumijeva
i korištenje zimske
opreme, rekao je
Koščak

STUPNJEVI PRIPRAVNOSTI
Održavanje cesta u zimskim uvjetima
obavlja se prema određenim
stupnjevima pripravnosti, a same dionice
cesta određuju se prema unaprijed
određenim razinama prednosti. I ove
godine za preglednost i sigurnost
prometnica na području Varaždinske
županije zadužen je PZC Varaždin.

Sigurnost

– Osim na sve službe,
apeliramo i na građane da
poštuju prometne propise,
ali i na razumijevanje ako
dođe do većih vremenskih
neprilika na prometnicama
– naglasio je Koščak.
Županijska uprava za ceste
osigurala je 4000 tona soli za
prometnice, na raspolaganju
za čišćenje prometnica bit će
30 raspoloživih ekipa, dok je

su ceste kod škola i bolnica.
Siguran sam da će ralice
unutar 12 sati počistiti svaki
dio Varaždinske županije –
dodao je Osonjački.
Danijel Posavec, voditelj
Odsjeka za sigurnost cestovnog prometa PU varaždinske, naglasio je da je
Varaždinska županija među
najsigurnijim županijama
po stanju na prometnicama
u Hrvatskoj te kako se nada
da predstojeći zimski uvjeti
na cestama neće promijeniti
ovu pozitivnu statistiku,
nego je još poboljšati.

ZDRAVLJE Održani Dani otvorenih vrata Medicinsko-biokemijskog laboratorija Opće bolnice Varaždin

U mogućnosti odraditi 270 različitih pretraga
Održani su Dani otvorenih
vrata Medicinsko-biokemijskog laboratorija Opće bolnice
Varaždin. Korisnicima usluga
bili su na raspolaganju davajući im korisne informacija, a
organizirali su i dva predavanja. Jedno je bilo namijenjeno
građanima na temu „Zašto
je važna pravilna priprema
za laboratorijsko testiranje“,
dok je drugo bilo namijenjeno
učenicima završnih razreda
gimnazije i Medicinske škole,

i to na temu „Studiraj medicinsku biokemiju – što radi
medicinski biokemičar?“ Naime, kao najveći specijalistički

Dnevno naprave
pretrage za 500 do
600 pacijenata, što je
ogromna brojka
laboratorij u sjeverozapadnoj

Hrvatskoj tijekom 2016. godine obavili su gotovo milijun
pretraga, odnosno zaprimili su
oko 126 tisuća uputnica. Kada
se gleda na dnevnoj bazi, riječ
je između 500 i 600 pacijenata.
– U mogućnosti smo odrediti oko 270 različitih pretraga
te uz osnovne hematološke
i biokemijske pretrage određujemo i niz specijalističkih
i subspecijalističkih pretraga,
kao što su gotovo svi klinički
značajni tumorski i srčani

biljezi, specifični proteini, reproduktivni hormoni, hormoni štitnjače, alergeni, lijekovi
i pretrage u cerebrospinalnoj
tekućini, u različitim punktatima, te analiza sjemene
tekućine – rekla je voditeljica
laboratorija Ivanka Ostroški,
spec. med. biokemije. Naglasila je da je Laboratorij unatrag
dvije godine uveo i pretrage
za upalne i autoimune bolesti
crijeva te dopunio hormonsku
dijagnostiku. (it)

