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5. člen

3.

Na podlagi 4. odstavka 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(ZPNačrt - Ur. l. RS, št. 33/07) in 16. člena Statuta Občine Radovljica (UVG, št. 23/99 in 19/00) je Občinski svet Občine Radovljica
na 22. redni seji dne 22. 4. 2009 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje planske celote Radovljica
(DN-UO, št. 47/04, 48/05, 98/08)

S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve odloka o
prostorsko ureditvenih pogojih za območje planske celote Radovljica
(DN-UO, št. 47/04) v nadaljevanju besedila ”PUP Radovljica” za območje urejanja - ureditveno območje II., v delu ki se nanaša na turistično območje Šobec-Lipce z oznako U - L7.
2. člen
V 6. členu (morfološke enote) odloka PUP Radovljica se v tabeli 2:
Morfološke enote v planski celoti Radovljica - ureditveno območje II
črta enajsta alineja z oznako U - L7 Šobec - Lipce in nadomesti z:
Šobec - Hipodrom - Lipce
Turistično območje Mivka

”Za morfološko enoto U - L7/1 (Šobec - Hipodrom - Lipce) je s srednjeročnim družbenim planom Občine Radovljica predvidena izdelava
OPPN za Turistično rekreacijsko območje Šobec - Hipodrom- Lipce”.
6. člen
Za 45. členom se doda nov 45. a. člen, ki se glasi :
”Za morfološko enoto U - L7/2 (Turistično območje Mivka) je s srednjeročnim družbenim planom Občine Radovljica predvidena izdelava
OPPN za Turistično območje Mivka.

1. člen

U - L7/1
U - L7/2

V 45. členu odloka PUP Radovljica se prvi odstavek črta in nadomesti z:

T, S, R
T

OPPN*
OPPN*

3. člen
V 12. členu odloka PUP Radovljica se v tabeli 4: Planirani prostorski
izvedbeni načrti, prva alineja ”U - L7 Šobec - Lipce” nadomesti z alinejama :
Morfološka enota po PUP Naziv morfološke enote po PUP oz. naziv
PIN Planirani PIN*
U - L7/1 Šobec - Hipodrom - Lipce
OPPN*
U - L7/2 Turistično območje Mivka
OPPN*
4. člen

Do sprejetja tega dokumenta za morfološko enoto veljajo sledeči pogoji:
- dovoljeno je vzdrževati obstoječe objekte, naprave in ureditve;
- dovoljeno je izvajati geodetska dela in izvajati potrebne posege
za izdelavo strokovnih podlag in predhodnih študij;
- dovoljeno je izvajati komunalno opremljanje ter gradnjo prometne
in komunalne infrastrukture širšega pomena;
- dovoljeno je izvajanje naravovarstvenih del za zavarovanje obstoječih habitatnih tipov v dveh zavarovanih območjih znotraj morfološke enote;
- vse eventualne posege do sprejetja OPPN je potrebno izvajati
pod nadzorom Zavoda za varstvo narave in Zavoda za gozdove;
- pogoj za začetek del in za izdajo uporabnega dovoljenja za objekte na območju je ustrezna ureditev cestnih priključkov oziroma
križišč z državno cesto.
Ob pripravi občinskega prostorskega načrta za turistično območje
Mivka se upoštevajo konkretne varstvene usmeritve za ohranitev naravnih vrednost, ekološko pomembnega območja in ohranitev habitatnega tipa ter naravovarstvene vsebine in omilitveni ukrepi, ki so določeni v okoljskem poročilu v okviru postopka celovite presoje sprejemljivosti občinskega podrobnejšega občinskega načrta.”
7. člen
Vsa ostala določila ostanejo še naprej v veljavi in se lahko tolmačijo
le skladno s temi spremembami in dopolnitvami.

V 20. členu (Prometna ureditev) odloka PUP Radovljica se za zadnjim
odstavkom drugega razdelka ”Varovalni pasovi” doda nov tretji razdelek, ki se glasi:
”Rezervat državne ceste Lesce-Bled
Obstoječi državni cesti Lesce-Bled, ki je predvidena za rekonstrukcijo, je v delu poteka trase določen rezervat ceste.
V tem rezervatu prostorske ureditve in gradnje niso dovoljene, razen
vzdrževalnih del, posegov v prostor v zvezi s komunalnim urejanjem
in ureditvijo križišč z občinskima cestama za potrebe turističnih,
športnih in rekreacijskih območij južno in severno od ceste.
Za vsako gradnjo in prostorsko ureditev v rezervatu je potrebno pridobiti projektne pogoje in soglasje pristojnega državnega organa.”

8. člen
Ta odlok prične veljati naslednji dan po objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica - Uradne objave.
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