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TEMA/PROJEKT:

Javna razgrnitev Dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta
Industrijska cona v Lendavi in Okoljskega poročila za OPPN Industrijska cona Lendava

ZAPISNIK
Poteka javne razgrnitev in javne predstavitve
Datum:

01.09.2018

1. Uvod
Župan Občine Lendava je dne 31. 07. 2018 izdal javno naznanilo št. 024-0033/2017-38 o javni razgrnitvi
dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta Industrijska cona Lendava in okoljskega
poročila za OPPN Industrijska cona Lendava
Javna razgrnitev je trajala v obdobju med 08. 08. in 10. 09. 2018.
Javna obravnava je bila organizirana dne 29. 08. 2018 ob 16.00 uri v prostorih velike dvorane mestne hiše, Glavna
ulica 20, 9220 Lendava
2. Javna razgrnitev.
V času javne razgrnitve ni bilo podanih nobenih pripomba. V knjigo pripomb ni bilo vpisane nobene pripombe.

3. Javna obravnava dne 29. 08. 2018 ob 16.00 uri
Na javni obravnavi so bili prisotni:
- Dve predstavnici izdelovalca OPPN IC Lendava in okoljskega poročila iz podjetja Savaprojekt d.d.
- Predstavnik podjetja Varis Lendava; Štefan Sobočan
- Dva predstavnika Občinske uprave Lendava
lista prisotnosti je priloga 1.
Na javni obravnavi je bil na kratko predstavljen postopek sprejemanja OPPN Industrijska cona v Lendavi in
Okoljskega poročila za OPPN Industrijska cona v Lendavi.
Z OPPN se podrobno načrtujejo prostorske ureditve za umestitev poslovno proizvodnih objektov ter določajo
javne površine za izgradnjo i ureditev prometnic in gospodarske javne infrastrukture. Sprejeti OPPN bo podlaga
za pripravo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenih dovoljenj.
Območje urejanja obsega zahodni del industrijske cone v Lendavi med Industrijsko ulico in železnico.
Območje je razdeljeno na območja – parcele namenjeno za gradnjo stavb, parcele za ureditev ekoloških otokov,
parcele obstoječih transformatorskih postaj in parcele namenjene gradnji javnih prometnic in javne gospodarske
infrastrukture.
Pripomb in predlogov na javni predstavitvi ni bilo.

4. Nadaljevanje postopka
V nadaljevanju postopka je predvidena obravnava predloga novega odloka na Odboru za okolje in prostor, ter
sprejem na Občinskem svetu.
Zapisal:
Robert Recek
Priloge:
- 1. Lista prisotnosti
- 2. Ureditvena situacija

Priloga 1: lista prisotnosti

Priloga 2.: Ureditvena situacija OPPN IC Lendava

