OBEINA SELNIcA oB DRAVI
SLOVENSKI TRG 4,2352 SELNICA OB DRAVI
Na podlagi 7. odstavka 131. dlena zakona o urejanlu prostora (uradn list RS, st. 61/17) in 30. ilena
statuta obcine selnica ob Dravi - uradno precisieno besedilo upBl (MUV, st. 35/'17) zupanja obarne
Selnica ob Dravi s tem

JAVNIM NMNANILOM
obvesea javnost o javni razgrnitvi elaborata Iokaciiske preveritve
za doloCitev obsega stavbnega zemljiSEa na posami6ni poselitvi
v Obeini Selnica ob Dravi na parceli 5t. 124 k.o.2661 Spodnii Vurmat

t.

Obdina Selnica ob Dravi lavno razgrinja elaborat lokacijske preveritve za indtvldualno doloeitev
obsega stavbnega zemlj Sda pri posamidni poselitvi na parceli st. 324 v k.o.2667 - spodnji vurmat (st.
elaborata 2020-LP-066, uRBls d.o.o., t\4aribor, partizanska cesta 3, 2000 IVIaribor. november 2020) in
pobudo za izvedbo postopka lokaclske prevertve, ki ju je obdin Selnica ob Dravi posredovala
lastnica predmetnega zemljiSia.
.

Dokumenta iz prve toeke bosta od 25. 1.202i do vk.lucno i9. z. zoz1 javno razgrnjena na spletni
stranl Obdine Selnica ob Dravi (https //www.selnica. si/javne-objave-in-razg rn itve/veljavni-aktii ) in v
prostorih oboine selnica ob Dravi, slovenski trg 4, selnica ob Dravi (na oglasni deski pri vhodu).
v prostorih obdine je treba upostevati ve.lavne ukrepe za za)ezilev sirjenja okuzb z virusom SARSCoV-2.
t.

V easu javne razgrnitve lahko zainteresirana javnost posreduje pripombe k razgrnjenemu elaboratu
pisno na naslov Obeine Selnica ob Dravi, Slovenski trg4,2352 Selnica ob Dravi, na elektronski naslov
info@selnica.si ali jlh vpise v knjigo pripomb na kraju razgrnitve. Rok za oddajo pripomb potede z
zadnjim dnem razgrnitve, to je 19. 2. 2021 . obeina Selnica ob Dravi bo proudila pripombe in predloge
javnosti ter do niih zavzela stalisoa, ki jih bo objavi a na navedeni spletni strani Obdine Selnica ob
Dravi in jih poslala fizidnim oz. pravnim osebam, ki bodo podale pripombe. Navedenr osebni podatki
se bodo v skladu z 56. alenom zakona o urejanju prostora obdelovali le za namen postopka, ne bodo
lavno objavljeni in bodo varovani v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov.
IV
To javno naznanilo se objavi na spletni strani in oglasni deski Obeine Selnica ob Dravi in pridne veljati
naslednjl dan po objavl na spletni strani Obdine Se nica ob Dravi Obvestilo o lavni razgrnitvi se objavi
tudi v Seln iSkih novicah
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f el: 02 6730 2O7 , F aks. 02 6730 214:

info@seln ca.si

