
Na podlagi 60. dlena Zakona o prostorskem nadrtovanju (Uradni list RS, 3t. 33/07, 70/08 - ZVO-IB,
108/09, 80/10 - ZUPUDPP 1n 43lll - n<Z-C) in 51. dlena Statuta Mestne obdine Ljubljana (Uradni list
RS, St. 66/07 - uradno predi5deno besedilo) Mestna obdina Ljubljana s tem

JAVNIM NAZNAIIILOM

obve5ia javnost o javni razgrnitvi
dopolnjenega osnutka Odloka o obiinskem podrobnem prostorskem naCrtu 253 Stanovanjska

zazidava Ka5etj - del in 103 KaSelj - del

I.
Mestna obdina Ljubljana nanranja javno razgmitev dopolnjenega osnutka Odloka o obdinskem
podrobnem prostorskem nadrtu 253 Stanovanjska zazidava Ka5elj - del in 103 Ka5elj - del, ki ga je
izdelal LINEAR druZba za projektiranje in inZeniring, d. o. o., Pod gozdom 10, 1000 Ljubljana, pod
Stevilko projekta U-98-10 v juliju 2011.

II.
Gradivo iz prejSnje todke bo od 14. septembra do 14. oktobra 2011 javno razgrnjeno v prostorih Oddelka
za urejanje prostora Mestne uprave Mestne obdine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana (v poslovnem
dasu) in na sedeZu eetrtne skupnosti Polje, Polje 12, Ljubljana (v dasu uradnih ur in ob sredah do 18.

ure).
Javna obravnava gradiva bo v detrtek , 22. sqtembra 2011, ob 17. uri, na sedeZu ietrtne skupnosti Polje,
Polje 12, Ljubljana.

ilI.
Dopolnjeni osnutek OPPN obsega zemlji5da z naslednjimi parcelnimi Stevilkami:
2ll2l2,2ll3/2,2114/2,2114/6,2114/7,211418 in del zemlji5da s parcelno Stevilko 2lI4l3, vsa v
katastrski obdini Ka5elj.

rv.
V okviru javne razgmitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na nzgrnjmo gradivo.
Pripombe in predlogi se lahko do konca javne razgrnitve po5ljejo na naslov Oddelek za wejanje prostora
Mestne uprave Mestne obdine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana, ali na elektronski naslov
urbanizem@ljubljana.si, pri demer se v rubriki "zadeva" navedejo kfudne besede "Pripornba na javno
razgrnitev OPPN 253 Kabelj".
ee pripombe in predloge poda lastnik nepremidnine iz todke III., mora poleg podatkov o nepremidnini
navesti 3e svoje ime in priimek ter naslov.
Mestna obdina Ljubljana bo proudila pripombe in predloge javnosti in do njih zavzela stali5de, ki.ga bo
objavila na spletni strani Mestne obdine Ljubljana http://www.ljubljana.si in posredovala Cebfii
skupnosti Polje.

V.
Ta sklep se objavi v dasopisu Dnevnik, na splebri sfiani Mestne obdine Ljubljana http:/lwww.ljubljana.si
ter na oglasni deski eetrtne skupnosti Polje.
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