Na podlagi 60. dlena Zakona o prostorskem nadrtovanju (Uradni list RS, 3t.33107,70105

- ZYO-18,108/09,
80/10 - ZUPUDPP, 106/10 - popr.ZUPUDPP in 43111 - ZKZ-C) in 51. dlena Statuta Mestne obdine
Ljubljana (Uradni list RS, !jt.66/07 - uradno predi5deno besedilo in 15112) Mestna obdina Ljubljana s tem

JAVNIM NAZNANILOM
obveSia javnost o javni razgrnitvi

dopolnjenega osnutka Odloka o spr€membah in dopotnitvah Odtoka o obiinskem podrobnem

prostorskem nairtu za obmoije Spice
I.

Mestna obdina Ljubljana naznanja javno razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in
dopolniwah Odloka o obdinskem podrobnem prostorskem nadrtu za obmodje Spice, ki ga je izdelalo podjede
Genius Loci, ln5titut za arhitekturo in urbanizem d.o.o., Dunajska 158, Ljubljana, pod Stevilko projekta
37'1111, v februarju 2012.
II.
Gradivo iz prej5nje todke bo od I 1 , maja do I 1. junija 2012 javno razgrnjeno v prostorih Oddelka za urejanje
prostora Mestne uprave Mestne obdine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana ter na sedeZih eentne skupnosti
Center, Stefanova ulica 9, Ljubljana, eetrtne skupnosti Rudnik, Pot k ribniku 20, Ljubljana, in ietrtne
skupnosti Trnovo, Cesta dveh cesarjev 32,Ljubljana.
Na Oddelku za urejanje prostora bo gradivo na vpogled v poslovnem dasu: ob ponedeljkih, torkih in detrtkih
od 8. do 15. ure, ob sredahod 8. do 16. ure inobpetkih od 8. do 14. ure.
Na sedeZih detrtnih skupnosti bo gradivo na vpogled 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
Stefanova ulica 9, Ljubljana.

v

sredo, 30. maja 2012,

ob 17. uri, na

sedeZu

ietrtne skupnosti

Center,

III.
Dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev OPPN obsega zemljiSda oziroma dele zemlji5d z naslednjimi
parcelnimi Stevilkami:
- v katastrski obdini Prule: 2217 - del, 23127 - del,23193, 23192,23130, 23131,25125,25115, 25135,25136,
25/37,25114,25139,61811 - del,612134 - del,612137 - del,612135 - del,612/36 - del in 612169 - del;
- v katastrski obdini Trnovsko predrnestje: 170611- del - Ljubljanica;
- v katastrski obdini Karlov5ko predmestje: 64314 - del - Gruberjev prekop.
IV.

V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge narazgrnjeno gradivo. Pripombe
in predlogi se lahko do konca javne razgrnitve po5ljejo na naslov Oddelek za urejanje prostora Mestne
uprave Mestne obdine Ljubljana, Pofanska 28, Ljubljana, ali na elektronski naslov urb..anizem@ljubljana."qi,
pri demer se v rubriki "zadeva" navedejo kljudne besede "Pripomba na javno razgrnitev sprememb in
dopolnitev OPPN Spica".
Ce pripombe in predloge poda lastnik nepremidnine iz todke III., 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 staliSde, ki ga bo
objavila na spletr.ri strani Mestne obdine Ljubljana http:/iwww.Uubljana.si in posredovala eetrtnim
skupnostim Center, Rudnik in Trnovo.

Ta sklep se objavi v dasopisu Dnevnik, na spletni
na oglasnih deskah navedenih detrtnih skupnosti.
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