Na podlagi 60. dlerra Zakona o prostorskern nadrtovanju (Uradni list RS, 5t.33/07,70/08 - ZVO-lB,
108/09,80/10 - ZUPUDPP, 106/10 - popr.ZUPUDPP in 43111 - ZKZ-C) in 51. dlena Statuta Mestne
obdine Ljubljana (Uradni list RS, Et. 66107 - uradno predi5deno besedilo tn l5ll2) Mestna obdina
Ljubljana

s tem

JAVNIM NAZNANILOM
obve5ia javnost o javni razgrnitvi
dopolnjenega osnutka Odloka o olriinskem podrobnern prostorskem nairtu 360
Svoboda - del

- Sportni park

I.

Mestna obdina Ljubljana naznanja javno razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o obdirrskern
podrobnem prostorskem nadrtu 360 - Sportni park Svoboda - del, ki ga je izdelal Sabec Kalan Sabec arlritekti, Mojca Kalan Sabec s.p., Ljubljana, pod Stevilko projekta UP I 1-004, v aprilu 2012.
II.
Gradivo iz prejSnje todke bo od 7. junija do 6. julija 2012 javno razgrnjeno v prostorih Oddelka za
urejanje prostora Mestne uprave Mestne obdine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana (v poslovnem dasu:
ob ponedeljkih, torkih in detrtkih od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 16. ure in ob petkih od 8. do 14.
ure) in na sedeZu eetrtne skupnosti Vid, Tbilisijska22a, Ljubljana (v dasu uradnih ur: ob ponedeljkih od
8. do 12. in od 13. do 15. ure, ob sredah od 8. do 12. in od 13. do 18. ure ter ob petkih od 8. do 12. ure).
Javna obravnava gradiva bo

v

sredo, 20.

junija 2012, ob 17. uri, na sedeZu eeffhre skupnosti Vid,

Tbi li sij ska 22a, Ljubllana.

ilI.
Dopolnjeni osnutek obdinskega podrobnega prostorskega nadrta obsega zemljiSda s parcelnimi Stevilkami
401ll0,40llll, 41212,41513,415/4, 41515,416ll in 42012 ter dele zernljiSd s parcelnimi Stevilkarni
42612, 42611, 423/1, 422, 42011, 41811, 41612, 415/1, 412/t, 411/86, 415/6, 411/85, 401/9, 409/2, 4lU16
in 411/3, vse katastrska obdina Trnovsko predmestje, ter del zemlji5da s parcelno Stevilko 202811,
katastrska obdina Vid.

IV.
javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo.
Pripombe in predlogi se lahko do konca javne razgrnitve po5ljejo na naslov Oddelek za urejanje prostora
Mestne uprave Mestne obdine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana, ali na elektronski naslov
urbanizern@ljubUana.si, pri demer se v rubriki "zadeva" navedejo kljudne besede "Pripomba na javno
razgrnitev OPPN Svoboda".
ee pripombe in predloge poda lastnik nepremidnine iz todke IIL, mora poleg podatkov o nepremidnini
navesti 5e svoje ime in priimek ter naslov.
Mestna obdina Ljubljarra bo proudila pripombe in predloge javnosti in do njih zavzela stali5de, ki ga bo
objavila na spletni strani Mestne obdine Ljubljana http:/iwww.ljubljana.si in posredovala eetrtni
skupnosti Vid.

V okviru

To

naznanilo

se objavi v

V.
dasopisu Dnevnik,

na spletni strani Mestne

obdine Ljubljana

h1lp/w-wulfubuana.si ter na oglasni deski eetrtne skupnosti Vid.
Stevilka: 3 505 -281201 1 -36
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