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MESTNA OBČiNA MARIBOR
ŽUPAN
Ulica heroja Staneta 1, Maribor
Župan mestne občine Maribor objavlja na podlagi 119. in 273. člena Zakona o urejanju
prostora (Ur. 1. RS, št. 61/2017 ZUreP-2)
in 23. člena Statuta Mestne občine Maribor
(Medobčinski uradni vestnik št. 10/2011 in 8/2014)

JAVNO
NAZNANILO
o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka
ODLOKA O OBČiNSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU
ZA DEL OBMOČJA STUDENCI 11-P
(stanovanjsko območje v Damiševem naselju)

Župan mestne občine Maribor objavlja javno razgrnitev:
- dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja
Studenci 11 P - stanovanjsko območje v Damiševem naselju in
povzetka za javnost ter drugih strokovnih podlag, na katerih temeljijo rešitve dopolnjenega
osnutka podrobnega prostorskega načrta.
Območje je namenjena stanovanjski
individualni redki pozidavi. Načrtovane so štiri
stanovanjske stavbe z nadstreški za avtomobile. Območje urejanja zajema zemljišča na
parcelah številka 336/8, 336/9, 336/10, 336/11 in 336/12, vse k.o. Studenci. Velikost območja
je cca. 2500 m2 .
Prostorski akt bo javno razgrnjen v času od 7. februarja 2019 do vključno 11. marca 2019
na Mestni občini Maribor, na Uradu za komunalo, promet in prostor - v prostorih Sektorja za
urejanje prostora, Grajska 7 - II. nadstropje, v prostorih Mestne četrti Studenci, Šarhova 53a
in deloma na internetni spletni strani www.maribor.si - pod rubrike AKTUALNO. Dodatne
informacije o razgrnjenem gradivu lahko zainteresirani dobijo v času uradnih ur v prostorih
javnih razgrnitev.
V času javne razgrnitve lahko k navedenemu prostorskemu aktu podajo pripombe pravne in
fizične osebe. Pripombe posredujejo pisno na Urad za komunalo, promet in prostor, Sektor za
urejanje prostora, Grajska 7, Maribor, na e-naslov mestna.obcina@maribor.si
pod zadevo javna razgrnitev - Damiševo - ali jih vpišejo v knjigo pripomb v prostorih javnih razgrnitev. O
pripombah in predlogih, danih med javno razgrnitvijo, odloči pripravljavec občinskega
podrobnega prostorskega načrta po predhodnem strokovnem mnenju načrtovalca. Rok za
oddajo pripomb poteče zadnji dan razgrnitve, to je 11. marca 2019.
Javna obravnava navedenega prostorskega akta bo v dvorani Mestne četrti Studenci,
Šarhova 53a, Maribor v sredo 13. februarja 2019 ob 16.00 uri.
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Številka: 35005 - 31/2017-11
Maribor, 23. januar 2019

0301 04

naslov: Ulica heroja Staneta 1, SI-2000 Maribor, ID za DDV: S112709590, MŠ 5883369
telefonska št.: +386.2.2201-492, e-pošta
s-naslov http://www.maribor.si
(35005-31/2017-11)

1

II II~III~IIIIIIIIIIIH

