
Na podlagi 60. dlena Zakona o prostorskem nadrtovanju (Uradni list RS, Xt. 33107,70108 - A/O-IB,
108/09 in 80/10 - ZUPUDPP) in 51. dlena Statuta Mestne obdine Ljubljana (Uradni list RS, !;t.66/07 -

uradno predi5deno besedilo) Mesbra obdina Ljubljana s tem

JAVNIM NAZNANILOM

obve5ia javnost o javni razgrnitvi
dopolnjenega osnutka Odloka o obCinskem podrobnem prostorskem nairtu za del obmoija

VS 2/13 Bonifacija in okoljskega poroiila

I.
Mestna obdina Ljubljana nazrnnja javno nzgmitev dopolnjenega osnutka Odloka o obdinskem
podrobnem prostorskem nadrtu za del obmodja urejanja VS 2/13 Bonifacija, ki ga je izdelal City
studio d.o.o., Vurnikova 2, Ljubljana, pod Btevilko projekta CS1004-09, v maju 2010, in okoljskega
porodila, ki ga je izdelalo podjetje Prostorsko nadrtovanje AleS Mlakar s.p., Pokopali5ka 5 v
sodelovanju z Aquarius d.o.o.Ljubljana, Cesta Andreja Bitenca 68, pod Stevilko projekta 26/10, v
maju 2010.

tr.
Gradivo iz prej5nje todke bo od 18. novembra do 20. decembra 2010 javno razgmjeno v prostorih
Oddelka za vejanle prostora Mestne uprave Mestne obdine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana (v
poslovnem dasu) in na sedeZu detrhre skupnosti Vid, Tbilisij ska 22a, Ljubljana (v dasu uradnih ur in
ob sredah do 18. ure).
Javna obravnava gradiva bo v sredo, 8. decembra 2010, ob 17. uri, v prostorih ietrtne skupnosti Vid,
Tbilisij ska 22a, Ljubljana.

m.
Dopolnjeni osnutek OPPN obsega zemljiSda z naslednjimi parcelnimi Stevilkami: 1633/14 del,
1633116 del, 1866/1 del, 1866/6 del, 1866/15,1866/16,1866170,186617I,1866/72,1866/73,1866/80
del, 1866/81 del,2027lI del,2027lI0 del,2027 /I1 del, vsa v katastrski obdini Vid.

IV.
V okviru javne razgmitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na razgmjeno gradivo.

Pripombe in predlogi se lahko do konca javne razgmitve 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 kljudne besede "Pripornba na javno
razgmitev OPPN Bonifacij a".
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 Ljubljana bo proudila pripombe in predloge javnosti in do njih zavzela stali5de, ki ga

bo objavila nu rptrtni strani Mestne obdine Ljubljana http:l/www.ljubljana.si in posredovala detrtni
skupnosti Vid.

V.
Ta sklep se objavi v dasopisu Dnevnik, na spletri strani Mesfire obdine Ljubljana
http://www.ljubljana.si ter na oglasni deski eetrtne skupnosti Vid.
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