Na podlagi 60. dlena Zakona o prostorskem nadrtovanju (Jradni list RS, 5t. 33/07, 70/08-ZVO-IB in
108/09) in 51. dlena Statuta Mestne obdine Ljubljana (Uradni list RS, St. 66/07 - uradno predi5ieno
besedilo) Mestna obdina Ljubljana s tem

JAYNIM NAZNANILOM
obvelta javnost o javni razgrnitvi
dopolnjenega osnutka Odloka o obiinskem podrobnem prostorskem nairtu za del obmoija
urejanja VS 3/1 Roina dolina
I.
Mestna obdina Ljubljana naznanja javno razgmitev dopolnjenega osnutka Odloka o obdinskem
podrobnem prostorskem naErtu za del obmodja urejanja VS 3/1 RoZna dolina, ki ga je izdelalo
podjelje LD 2000 d.o.o., DomZale, pod Btevilko projekta 04-lO/2007 , v decembru 2009.

II.
prejinje
Gradivo iz
todke bo od 18. marca do 19. aprila 2010 jar.no razgmjeno v prostonh Oddelka za
urejanje prostora Mestne uprave Mestne obdine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana (v poslovnem
iasu) in na sedeZu Cetrtne skupnosti RoZnik, Vi5ka cesta 38, Ljubljana (v dasu uradnih ur in ob
sredah do 18, we).
Javna obraurava gradiva bo v sredo, 7. aprila 2010, ob 17. uri, v prostorih Cetrtne skupnosti Roinik,
ViSka cesta 38, Ljubljana
m.
Dopolnjeni osnutek OPPN obsega zemljiSda z naslednjimi parcelnimi Stevilkami: del 381, 382/1,
382/2,383/2,383/3,383/4,383/5,38317,38318,38412,38413,385,
del 390 in del 2017, vse k.o. Vid.

IV.

V okviru jame razgmitve

ima javnost pravico dajati pripombe rn predloge na razgrnjeno gradivo.
Pripombe in predlogi se lahko do konca jaure razgmrtve poiljejo na naslov Oddelek za urejanje
prostora Mestne uprave Mestne obdine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana, ali na elektronski naslov
urbanizem@liubliana.si, pri demer se v rubriki "zadeva" navedejo kljuine besede "Pripomba na javno
razgrnitev OPPN VS 3/1 Rofua dolina".
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 stali5de, ki ga
bo objavila na spletni strani Mestne obdine Ljubljana htto://www.ljubliana.si in posredovala Cetrtni
skupnosti RoZnik.

Ta sklep se objavi v

dasopisu Dnevnik, na spletni strani Mestne obdine Ljubljana
http://www.ljubliana.si ter na oglasni deski eetrtne skupnosti Roinlk.
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