Na podlagi 60. dlena Zakona o prostorskem nadrtovanju (Uradni list RS, 3t.33/07,70/08 - ZVO-IB,
108/09, 80/10 - ZUPUDPP, 106/10 - popr. ZUPUDPP in 43/11 - ZKZ-C) in 51. dlena Statuta Mestne
obdine Ljubljana (Uradni list RS, 3t. 66107 - uradno predi5deno besedilo) Mestna obdina Ljubljana s
tem

JAVI\IM NAZNANILOM
obveSia javnost o javni razgrnitvi
dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem

nairtu

za

obmoije Potni5kega centra Ljubljana
I.
Mestna obdina Ljubljana nauranjajavno razgmitev dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o zazidalnem nadrtu za obmodje Potni5kega centra Ljubljana, ki ga je izdelalo
podjetje Real Engineering d.o.o., Ljubljana, pod Stevilko projekta 07I-ll, v avgustu 201 l.

il.
Gradivo iz prejSnje todke bo od27. septembra do 12. ok;tobra 2011javno razgrnjeno v prostorih
Oddelka za urejanje prostora Mestne uprave Mestne obdine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana (v
poslovnem dasu) in na sedeZih ietrtne skupnosti Center, Stefanova 9, Ljubljana ter detrtne skupnosti
BeZigrad, Vojkova cesta 1, Ljubljana (v dasu uradnih ur in ob sredah do 18. ure). Skladno z 6la.
dlenom Zakona o prostorskem nadrtovanju, bo javna razgtnitev trajala le 15 dni.
Javna obravnava gradiva bo v sredoo 5. oktobra 201 l, ob 17. uri, v prostorih eetrtne skupnosti Center,
Stefanova 9, Ljublj ana.

n.
V okviru javne razgmitve

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, alina elektronski naslov
urbanizem@liubliana.si, pri demer se v rubriki "zadeva" navedejo kljudne besede "Pripomba na javno
razgmitev sprememb in dopolnitev ZN PotniSki center Ljubljana".
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

Cetrtnima skupnostma BeZigrad in Center.

IV.
naznanilo se objavi v dasopisu Dnevnik, na spletni strani Mestne obdine Ljubljana
http://www.ljubljana.si ter na oglasnih deskah ietrtnih skupnosti BeZigrad in Center.
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