
Uradne objave Glasila občine Komenda, št. 07/2020 z dne: 22.06.2020

Na podlagi 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS št. 61/17) in 16. člena
Statuta Občine Komenda (Uradne objave Glasila Občine Komenda št. 04/19) je Občinski
svet Občine Komenda na 11. redni seji dne 18. 06. 2020 sprejel naslednji 

S K L E P 

1. člen

Občinski  svet  Občine  Komenda  potrjuje  Elaborat  lokacijske  preveritve,  ki  ga  je  za
funkcionalno enoto prostora FeP 21/2 na zemljiščih parcelna številka 2313/1 in 2313/2, k.
o. 1905 – Moste, maja  2019 pod številko 07/19 izdelalo podjetje RRD, d. o. o., Domžale.  

2. člen

Dovoli se individualno odstopanje od določil  izvedbenega prostorskega akta - Odloka o
lokacijskem načrtu območja O2/1 poslovno proizvodne cone Komenda – Ozka dela – II.
faza, s spremembami in dopolnitvami (Uradne objave Glasila Občine Komenda št. 02/08,
08/16)  tako,  da  se  na funkcionalni  enoti  FeP 21/2  dovoli  nadzidava dela  obstoječega
objekta, kot je to prikazano v elaboratu lokacijske preveritve iz 1. člena tega sklepa. 

3. člen

Investitor  mora  v  dokumentaciji   za  gradbeno  dovoljenje  na  svojih  zemljiščih in po
standardih,  predpisanih  v  lokacijskem  načrtu  za  to  območje,   predvideti  dodatna
parkirna mesta za potrebe nadzidave in jih do uporabnega dovoljenja za nadzidavo tudi
izvesti.    

4. člen

Ta sklep velja dve leti  od dneva uveljavitve. Investitor mora v tem roku vložiti  popolno
vlogo  za  izdajo  gradbenega dovoljenja  ali  predodločbe.  Sklep  preneha  veljati  tudi,  če
preneha veljati na njegovi osnovi izdano gradbeno dovoljenje ali predodločba. 

5. člen
 
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnih objavah Glasila Občine Komenda.

 
Številka: 350-0002/2019
Datum: 18. 06. 2020
                                                                      
                                                                                                       

     Stanislav Poglajen
Župan Občine Komenda 
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