Kopitariev tĺg 1, 1217 Vodice

OBCINA VODICE

tel: 0í1833-26-í o
fax: oí1833-26-3o
wvwv vodice si
obcina@vodice.si

Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt; Uradni list RS, št.
33107,70108 _Zvo-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP,43ĺ11 _zKz-C,57l12,57l12 - ZUPUDPPA, 'ĺ09/12,76114 - odl. US in 14l15 - ZUUJFO) ter 29. člena Statuta občine Vodice (Uradno
glasilo občine Vodice, št.7l14) Župan občine Vodice podaja

JAVNO NAZNANILO
javni
razgrnitvi dopolnjenega osnutka odloka o občinskem podrobnem prostorskem
o
načrtu ZN Vodice-9
t.

Javno se razgrne dopolnjen osnutek odloka o občinskem podrobnem prostorskem
ZN_Vodice-9 (v nadaĺjevanju dopolnjen osnutek oPPN ZN-Vodice-9).

načrtu

il.

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN 7N-Vodice-9 bo potekala od 6.7.20í7 do
vključno 4.8.2017 v prostorih občine Vodice, Skofjeloška7,1217 Yodice (nad knjiŽnico),

ogled gradiva bo moŽen v casu uradnih ur v ponedeljek in petek od 8' do 12. ure ter v sredo od
8. do 12' ure in od 14. do 17. ure. V času trajanja javne razgrnitve bo gradivo objavljeno tudi v
digitalni obliki na obcinski spletni strani na naslovu http:/lwww.vodice.si.

V času javne

razgrnitve dopolnjenega osnutka OPPN ZN Vodice_9 bo organizirana javna
obravnava, ki bo potekala v torek, 11.7.2017 s pričetkom ob 16.00. uri v seini sobi občine
Vodice, na naslovu Kopitarjev trg í (nad pošto in trgovino).
ilt.

V casu javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani posredujejo pripombe in predloge na razgrnjen
dopolnjen osnutek OPPN ZN_Vodice-9. Pripombe in predlogi se lahko podajo pisno v obliki
zaprs á v kńjigo1n-pomb ńa kraju javhe razgrniĹVé' pisn- po pošti nď ńaślov obtina Vodice,
Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice ali po elektronski pošti na naslov: obcina@vodice.si. Rok za
oddajo pripomb in predlogov poteče zadnji dan javne razgrnitve.

občina Vodice bo podane pripombe in predloge preucila in v skladu s šestim odstavkom 50.
člena ZPNacrt do njih zavzela staliŠče,ki ga bo objavila na oglasni deski obcine Vodice ter na
občinski spletni strani http://www.vodice.si. Šte.;ese, da je pri dajanju pripomb in predlogov z
navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek za objavo teh podatkov v
stališcu. osebe, ki ne Želijo, da se v stališčuobjavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni
podatki, morajo to posebej navesti.

tv.

To naznanilo se objavi na spletni strani občine Vodice http://wt'vw.vodice.si in na oglasni deski
na sedeŽu oböine Vodice.
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