
Na podlagi 60. dlena Zakona o prostorskem nadftovanju (Uradni list RS, St. 33/07, 70/0S-ZVO-1B in
108/09) in 51. dlena Statuta Mestne obdine Ljubljana (Uradni list RS, St. 66/07 - uradno prediSieuo

besedilo) Mestna obdina Ljubljana s tem

JAVNIM NAZNANILOM

obve5ia javnost o javni razgrnitvi
dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih za obmoija urejanja v mestnem sre<liiiu - za del obmoija urejanja CS l0/3 Prule - Sola

Janeza Levca

L
Mestna obdina ljubljana naznanja javno razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in

dopolnitvah Odloka o prostorskih urediwenih pogojih za obmodja urejanja v mestnem srediidu - za

del obrnodja urejanja CS l0/3 Prule - Sola Janeza Levca, ki gaje izdelalo podjetje RP Kvadrat d.o.o.,
Ijubljana pod 5t. naloge l8/09 v avgustu 2009.

II.
Gradivo iz prejinjc todke bo od 1. do 31. marca 2010 j ar,no razgmjeno v prostorih Oddelka za

urejanje prostora Mestne uprave Mcstne obdine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana (v poslor.nem

dasu) in na sedeZu Cetrtne skupnosti Center, Stel'anova 9. Lj ubll ana (v iasu uradnih ur in ob sredah do

18, ure).
Javra obrarnava gradiva bo v sredo, 17. marca 2010, ob 17. uri, v prostorih Cetdne skupnosti Centcr,
slclanova 9. Lr ublr ana.

IlI.
Dopolnjeni osnutek obsega zemljiSdi s parcclnima Stevilkama 22114 in 22l28, obe k.o. Prule.

IV.
V okviru jame razgmitve ima jawost pravico dajati pripombe in predlogc na razgmjeno gradtvo.

Pripombe in predlogr se lahko do konca javne razgmitve dajo pisno na mestih.javne razgmitve kot
zapis v knjigo pripomb in predlogov, lahko se poSljejo na naslov Oddelek za urejanje prostora Msstne
uprave Mestne obiine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana, ali na elektronski naslov

urbanizem@liubliana,si, pri demcr sc v rubriki "zadeva" navedejo kljudne besedc "Pripomba na jamo
razgrnitev PUP CS l0/3 Pn-rle - Sola Janeza Levca'',
Ce pripombe in predloge poda lastnik nepremii.nine iz todke IIl., mora poleg podatkov o nepremiinini
navesti 3e svoje ime in priimek ter naslov.
Mestna obdina Ljubljana bo proudila pripombe in predloge javnosti in do njih zavzela staliidc, ki ga

bo objarila na splelni slrani Mestne obiine Ljubljana lrnp:/rurvrv.liubliana.si in posredovala Cclnn;
skupnosti Center.

V.
Ta sklep se objavi v dasopisu Dnevnik, na spletni strani Mestne obdine Ljubljana
http:/iwrv*.ljubljana,si ter na oglasni deski Cctnne skupnosti Center.
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