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2upan mestne ob6ine Maribor objavUa na podlagi 1 19. in 273. elena Zakona o urejanju prostora (Ur.
t. RS, it. 61/2017 ZUreP-2) in 23. elena Statuta Mestne obeine Maribor (MUV gt. 10/2011 in 8/2014)

JAVN O NAZNA Nl LO
o javni razgrnitvi irl javni obravnavi dopolnjenega osnutka

ODLOKA o ob6inskem podrobnem prostorskem na6rtu
za del obmo6ja Pobre2je 10-S (obmoeje vzhodno od Nove ulice)

2upan mestne obeine Maribor objavUa javno razgrnitev:
dopolnjenega osnutka Ob6inskega podrobnega prostorskega naerta za del obmo6ja Pobre2je 10
S – obmo6je vzhodno od Nove ulice, elaborata ekonomike in
povzetka za javnost ter drugih strokovnih podlag, na katerih temeljijo regitve dopolnjenega
osnutka podrobnega prostorskega nadia.

Obmo6je je namenjeno stanovanjski pozidavi. Naertovano je 31 enostanovanjskih hig z zunanjo
ureditvijo in otrogko igri96e. Obmo6je urejanja zajema zemljigea na parcelah gtevilka 2530/9,
2530/10, 2534/1, 2534/3, 2537/4, 2537/8, 2544/2 in 2537/10, vse k.o. Pobre2je veliko cca. 1,5 ha.

Prostorski akt bo javno razgrnjen v easu od ponedeljka 10.1.2022 do srede 9.2.2022 na:
Mestni obeini Maribor, na Uradu za komunalo, promet in prostor - v prostorih Sektorja za urejanje
prostora, Grajska 7 – II. nadstropje,
v prostorih Mestne eetrti Pobre2je, Kosovelova 1 1 in
deloma na internetni spletni strani www.maribor.si – pod rubriko pozivi, obvestila, ugotovitvene
odlo6be, javne razgrnitve in druge objave;

Dodatne informacije o razgrnjenem gradivu lahko zainteresirani dobijo v easu uradnih ur v prostorih
javnih razgrnitev. Gradivo bo ob upogtevanju PCR pogoja na vpogled na Sektorju za urejanje
prostora in na Me Studenci v easu uradnih ur in po predhodni najavi na telefonskih gtevilkah 02 2201
512 (Sektor za urejanje prostora) ali 031 410 947 (Me Pobre2je).

V 6asu javne razgrnitve lahko k navedenemu dopolnjenemu osnutku pros{orskega akta podajo
pripombe pravne in fiziene osebe. Pripombe posredujejo pisno na:
– Urad za komunalo, promet in prostor - Sektor za urejanje prostora, Grajska ul. 7, Maribor,
– elektronski naslov - mestna.obcina©2maribor.si pod zadevo – javna razgmitev – Nova ulica ali
– ustno na zapisnik na javni obravnavi.
O pripombah in predlogih, danih med javno razgrnitvijo in javno obravnavo, odlo6i pripravljavec
prostorskega akta po predhodnem strokovnem mnenju naertovalca. Rok za oddajo pripomb poteee
zadnji dan razgrnitve, to je v sredo 9. februarja 2022.
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