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Na podlagi 131. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZUreP-2, Uradni list RS št. 61/17) objavljamo ponovno naznanilo

O JAVNI RAZGRNITVI ELABORATA LOKACIJSKE PREVERITVE

I.
Javna razgrnitev elaborata lokacijske preveritve, ki ga je za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev na
funkcionalnih enotah Fe 1/1.1 in Fe 1/1.2 v 1. fazi Poslovne cone Komenda, na parc. št. 1333/21 in 1333/52, k. o. Moste,
pod št. 6662 izdelal Projektivni biro Velenje, Prešernova 8, 3320 Velenje (identifikacijska št. MOP: 1596), bo od vključno
29. 05. 2020 do vključno 12. 06. 2020. Gradivo bo med javno razgrnitvijo objavljeno na občinskih spletnih straneh.
V prostorih Občine Komenda, Zajčeva 23, 1218 Komenda bo v tem času in ob spoštovanju zaščitnih ukrepov, ki bodo
takrat veljali zaradi zaščite pred virusom COVID-19, možen tudi ogled gradiva, in sicer:
ob ponedeljkih od 8.00 - 15.00,
ob torkih od 8.00 - 14.00,
ob sredah od 8.00 - 12.00 in od 13.00 - 17.00,
ob četrtkih od 12.00 - 14.00,
ob petkih od 8.00 - 12.00.
II.
Pripombe v zvezi z javno razgrnjenim elaboratom se v času razgrnitve lahko vpisujejo v knjigo pripomb in predlogov na
istem naslovu. Pisne pripombe in predlogi se med razgrnitvijo lahko posredujejo tudi po pošti na Občino Komenda, Zajčeva
23, 1218 Komenda, na elektronski naslov obcina@komenda.si ali na telefaks št. 01 834 13 23.
III.
To naznanilo, ki nadomešča naznanilo št. 350-0001/2020 z dne 04. 03. 2020 (takrat je bila javna razgrnitev zaradi ukrepov
proti covid-19 odpovedana) se objavi v občinskem glasilu, na spletnih straneh Občine Komenda (skupaj z elaboratom
lokacijske preveritve) in na občinski oglasni deski.
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