Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, na podlagi 50. člena Zakona
o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70108-ZVO-1 in 108/09
ZPNačrt-A) zavzema naslednja

STALIŠČA
DO PRIPOMB IN PREDLOGOV
na javno razgrnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu
»Zgornja Hudinja«, ki gaje pod številko 2/2012 izdelalo podjetje ARHEMA d.o.o., Radovljica

UVOD

Splošno

S prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta
2000 in prostorskimi sestavinami srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje
od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje - Celjski prostorski plan ( Ur. list
SRS št. 40/86, 4188, Ur. list RS št. 86/2001) je območje spremembe obravnavano kot površina
za stanovanjsko gradnjo in spremljajoče dejavnosti znotraj ureditvenega območja katerega
prostorsko urejanje opredeljuje Zazidalni načrt Zg. Hudinja (proj. št. 149174 ZNG Celje; Ur.
list SRS št. 21175, 22179 s spremembami in dopolnitvami).
Razlog za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskega akta (v nadaljevanju PA) je izražen
javni interes gradnje novega vrtca Tončke Čečeve v Celju, enota Hudinja, ki je dotrajan in ga
je potrebno porušiti. Ker zgolj nadomestitev, ki jo predvideva prostorski akt ni dovolj, je
Mestna občina Celje pristopila k izdelavi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta z
namenom umestitve novega, sodobnega objekta.
Območje obravnave obsega zemljišča s parcelnimi številkami 553/3, 559/3, 559/4, 559/15,
559117,559118, vse k.o. Spodnja Hudinja

POSTOPEK SPREJEMANJA
•

Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
57/2011, z dne 15.7.2011.

•

Predlog za javno razgrnitev je na podlagi naročila investitorja je pod številko 2/2012
izdelalo podjetje ARHEMA d.o.o., Radovljica.
Javna razgrnitev osnutka je potekala od 25. 4. 2012 do vključno 11.5.2012 v
prostorih Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje ter na sedežu Mestne
četrti Hudinja, Ul. frankolovski žrtev 17a, Celje.
Javna obravnava je potekala dne 10.5.2012 .

•

•

<

•

Na javno razgrnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
zazidalnem načrtu »Zgornja Hudinja«, ni bilo pripomb.

Pripravila:
Dalja Zabuk~
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Številka: 3505-16/2011
Datum: Celje, 28.5.2012

mag. Ingrid Mastnak
vodja oddelka
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