Župan Mestne občine Maribor na podlagi 112. in 119. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 61/2017) s tem

JAVNIM NAZNANILOM
obvešča javnost o javni razgrnitvi

sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega
načrta za del območja PPE Te-2 C v Mariboru
Župan Mestne občine Maribor naznanja javno razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in
dopolnitev občinskega prostorskega načrta za del območja PPE Te-2 C v Mariboru (MUV, št.
15/09).
Območje sprememb in dopolnitev OPPN se nanaša na območje med Ptujsko cesto na severu,
Poljsko cesto na zahodu, športnim igriščem na vzhodu in neimenovano cesto na jugu ter
zajema naslednje parcele ali njihove dele: 652, 653, 654, 655, 658/2, 659, 660, 661, 662,
663/2,66412 in 665, vse k.o. Tezno.
Vsebinsko se predlagane spremembe in dopolnitve nanašajo na znižanje etažnosti dela
objekta B, spremembo gabaritov podzemne garaže, prilagoditev predvidenih uvozov ter
natančnejšo določitevetapnosti gradnje predvidenih objektov.
Javna razgrnitev sprememb in dopolnitev dopolnjenega osnutka OPPN bo potekala od
vključno 2. oktobra 2018 do vključno 16. oktobra 2018:
- v prostorih Sektorja za urejanje prostora, Grajska 7111, 2000 Maribor,
- v prostorih Mestne četrti Tezno, Panonska cesta 12, 2000 Maribor
- na spletni strani www.maribor.si. rubrika »aktualno«.
Zainteresirana javnost lahko dobi informacije o razgrnjenem gradivu v času uradnih ur na
mestu, kjer se odvija javna razgrnitev.
Javna obravnava dopolnjenega osnutka bo v sredo, 10. oktobra 2018 ob 16. uri v prostorih
Mestne četrti Tezno, Panonska cesta 12, Maribor.
V času javne razgrnitve lahko k navedenim spremembam in dopolnitvam pravne in fizične
osebe podajo pripombe na sledeči način:
pisno na Mestna občina Maribor, Urad za komunalo, promet in prostor, Sektor za urejanje
prostora, Grajska 7, 2000 Maribor,
na elektronski naslov mestna.obcina@maribor.si
(zadeva: javna razgrnitev OPPN PPE
TE-2 C),
pripombe vpišejo v knjigo pripomb v prostoru javne razgrnitve.
O pripombah in predlogih, danih med javno razgrnitvijo, odloči pripravljavec prostorskega akta.
Rok za oddajo pripomb
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poteče zadnji dan javne razgrnitve, to je 16. oktobra

2018.

