
Na podlagi 60. alena Zakona o prostorskem naCrtovanju (Uradni list RS, 5i. 33/07) in
51. dlena Stahita lrestne obdine Ljubljana (Uradni list RS, St. 66/07 - uradno
predisEeno besedilo) iupan Mestne obdine Ljubljana izdaja

SKLEP O JAVNI RAZGRNIWI

dopolniensga osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
prostoFkih ureditv€nih pogojih za obmoCja urejanja v mestn€m sredi6eu

(za d6l obmodja uroianja CS 718 Zarnikova ulical

Mestna obdina Ljubljana z javnim naznaniiom obvesEa javnost, da se javno razgrne
Dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih
uredilvenih pogojih za obmoeja urejanja v mestnem srediSeu (za del obmoeja ur€janja
CS 7/18 Zarnikova ulica), ki ga j6 izdelal Panpmstor d.o.o., Ljubljana pod St. naloge
PUP-17108 v juniju 2008.

.

Gradivo bo javno razgmjeno od 23. junija 2008 do 31. julija 2008 v pro€torih Oddelka
za urejanje proslora Meslne uprave Meatne obaine Ljubljana, Poljanske ?8, Ljubljana
(v poslovnem 6asu) in na sedetu Cetrtne skupnosti Center, Stefanova ulica 9,
Ljubljana (v dasu uradnih ur in ob sredah do 18. ure).
Javna obravnava gradiva bo v detrtek, 10. julija 2008, ob 18. uri, v proslorih Cetrtne
skupnosti Center, Slefanova ulic€ 9, Ljubljana.

t.

Dopolnjeni osnutek PUP obsega naslednja zemljigca:
- parc. it.: 322h,32212,323,324 in 325, vse k.o. Poljansko predmestje.

Pisne pripombe k razgrnjenemu gradivu se lahko poda kol zapis v knjigo pripomb na
krajih razgrnitve, poslje na Oddelek za urejanje proslora Meslne uprave Meslne obaine
Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana, ali posreduje na elektronski na€lov
urbanizem@liubliana.si (v rubriko "zadeva" navesti kljudne besede "PUP zarnikova")
do konca javne razgmitve.
Ce pripombe in predloge poda lestnik nepremidnine iz to6ke lll., mora poleg podalkov
o nepremidnini navesti Se svoje ime in priimek ter naslov.

Ta sklep se objavi v dasopisu Dnevnik, na splelni strani Oddelka za urejanje prostora
ffiplppmolqqfubalEeld ter na oglssnih deskah navedenih aetrtnih skupnosti.
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