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OBEINSKEMU SVETU
OBEINE PoDEETRTEK

ZADEVA: Obrazloiitev k 1. toiki dnevnega reda - Predlog Odloka o obEinskem
podrobnem prostorskem nadrtu za stolp na Rudnici. druga obravnava

V 6asu od prve obravnave OPPN-ja stolp na Rudnici na seji OS, se je izvedla javna
razgrnitev, ki je trajata od 29. 6. 2018 do 28. 7 . 2018 v prostorih obdine.

V sredo 4.7. 2018 smo izvedlijavno obravnavo

Od prve obravnave do sedaj se je spremenil 9. 6len, saj so se povecali horizontalni
gabariti iz dim. iz 5,5m x 5,5m na 8m x 8m in 2. odstavek 20. clena glede dovoljenih
odstopanj.. . odstopanje je dovoljeno le v + in ne v -.

Odlok o obdinskem podrobnem prostorskem nadrtu za stolp na Rudnicije potrebno
sprejeti 6im prej, saj je pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja in za samo postavitev
stolpa. Odlok zadne veljati osmi dan po objavi . Ko stopi odlok v veljavo, lahko na
Upravno enoto vloZimo vlogo zaizdajo gradbenega dovoljenja.

Odlok mora biti sprejet in objavljen v Uradnem listu RS pred objavo odloka o OPN, sajje
izdelan na osnovi sedaj veljavnih dolodil Odloka o PUP (U.L. RS, 5t. 69/63).

Ob6inskemu svetu Obdine Poddetrtek predlagam, da sprejme predlog
odloka v drugi obravnavi
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Na podlagi 17. 6lena Statuta ob6ine Poddetrtek (Uradni list RS, 5t. 43/2018-UPB), je
Ob6inski svet Obdine Poddetrtek na ... izredni seji dne sprejel naslednji

SKLEP

Obdinski svet Ob6ine Pod6etrtek spreime Odlok o obdinskem podrobnem
prostorskem nairtu za stolp na Rudnaci, v drugi obravnavi.

Zupan
Obeine Pod6etrtek

Peter Misja

VROEITI:
- zbirka dokumentarnega gradiva


