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PoTRDtLo o NAMENSKI RAB!zEtLJĚčA

í PoDATKI o zEtLrÉK PARGELI / PARGELAH ozlRotA oB.rEKTlH, Kt so PREDilET
PRAVNEGA PRoľETA

- katasbska oběina: 424-APAäE
- Številka zemljiške parcele / parcel: 3331226,33112

2 PRosToRsK! AKTI, Kl vElJAJo NA oBiločJu ZEIUL'ĚKE PARGELE 
' 
PARGEL

- EIobčinskiprostorskinačrt:
odlok o občinskem prostorskem načńu občine Kidrlčevo (Uradno glasilo slovenskih obćln, št'
38/201 3, 53t2O1 3, 22t2O16).

E oncinsti podrobni prostorski načrt

I

D naěrt:

! Drzavni prostorski načń:

I

Oznaka prostorske enote:

Kl96 (parc. št. 333/226, 33112).

3 PODATKIO NATENSKI RABI PROSTORA
osnovna namenska raba:

Stlavbna zemljišča (parc. št. 3331226, $1n)'
podrobnejŠa namenska raba:

lP - Površine za industrijo (parc. Št. 3331226,33112).

I

I

členitev namenske nabe:



4 PooATKl o oBĺuotJlH VARoVANJ lN oMEJtTEv
vrsta oziroma omejitve:

- varovalni pas javne poti (JP) (parc. št. 3331226 (del)' 331/2 (del)).

- varovalni pas prostozračnega nadzemnega voda (daljnovod) (20 kV) (parc. št. 331/2 (del)).
_ varovalni pas kablovoda (podzemni kabelski vod) (20 kĘ (parc. št. 331/2 (del)).

- varovalni pas vodovoda: sekundamo omreŽje (parc. št. 333ľ226 (del)' 331/2 (del)).

- varovalni pas kabe|ske kanalizacije (parc. št 333/226 (del)' 331/2 (del)).
_ obrambno območje' v okoliših objektov, ki so posebnega pomena za obrambo (331/2).

5 PROSTORSK!UKREPI
5.í. Vrste prostoĺskih ukrepov:

_ a zakonita predkupna iravica občine:

Skladno z dolotili 1.,2. in 4.člena odloka o predkupni pravici občine Kidričevo (Uradni list RS,
št.63/03)' se parceli 3331226,33'll2 nahaiata v območju predkupne pravice občine.

f| zaěasni ukrepi za zavaĺouanje: I

6 PODATKIO VAROVANJU IN ONEJITVAH PO POSEBNIH PREDPISIH
obmoěp' ki so s psebnim aktom oziľoma predpisom o zavarovanju oprcdeĘna kot varovana območjal

Zemljišče, navďeno v 1. točkitega potrdila leżi v naslednjem varovanem območju
_ vrstia varovanega območja:

- vodovarstveno območje (Wo) - drŽavni nivo: lll. varsfuenireŽim (parc. št. 333/226' 33'll2).

- predpis oziroma akt o zavarovanju:

- Uredba o vodovarstvenem obmoěju za vodno telo vodonosnikov Dravsko-pfujskega polja
(Uradni list RS, Št. 59/07, 32111,24113in79115).

7 oPozoRlLo GLEDE vELJAVNosTt PoTRDILA o NAmENsKl RABIzEilLJlŠčn:
Potrdilo o namenski rabizemljišča velja do uveljavitve novega prostorskega aktia.

8 PoDATRlv AIäzl s sPREľlEtBAtI lN DoPoLNlTvAill ozlRotA PRlPRAvo NoVlH
PROSTORSKIH AKTOV

- B Progrem ĺľlpnllcPłustorctĺąn ałúa:

a) Sklep o zaöetku postopka priprave sprememb in dopolnitev oböinskąa prostorskega načrta
oböine Kidričevo, druge spremembe in dopolnitve (Uradno glasilo slovenskih oböin, št.30/í6)
b) Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev odloka o oběinskem prostorskem
načrtu občine Kidriěevo, spremembe in dopolnitve št.3 (Uradno glasilo slovenskih občin,
št' 16/í8)

s Íaza pri pnvďpłdviden łok spłclenn:

a) Predlog (spremembe 2)

b) Osnutek (spremembe 3)

E morebiali drugi podat!łi głede płipnvepÍosÚon'łÍä alrtw:

lt

2



9 PRILoGA K PoTRDILU o NAtENsKl RABI zemulĚtn:
_ El kopÜa karbgraBkega dela prostorskega akta:

plilożeno

ío PLAčLo UPRAVNE TAKSE:
Vloga je v skhdu z 23.ölenom Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, Št. 106/10 _ uradno prečiščeno
besedilo' 14115-ZlluJFo, 84/ĺ5 _ZzelP-l,32/ĺ6 in 30/18) takse prosta.

Pńpravil:

KsenĘ Sagdin

Direłtor občinske uprave občine KidrÜevo

Damjan Napast
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Pĺejeb:
- Vlagatelj(naslovnik)
_ Aĺhiv - tu.
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oBČlNA KlDRlČEVo
oBČlNSKl PRosToRsKl NAČRT oBČlNE KlDRlČEVo (Uradno glasilo slovenskih občin, št 3B/2o13,
53/201 3, 22t2016)

lzsek iz občinskega prostoĺskega načrta občine
KlDRlČEVo - namenska raba Śtevilka: 3501_85/20'l9-2. list:'1l2

Kl73 Kr

KI72-DPA

MER|Lo 'ĺ:5000

í cm na papirju je 50 m v naravi

B
Alth

Kl49

KI

300 m

AP36.DPA



lzgek lz občlnskega prostorskega načrta občlne
KIDRIGEVO. LEGENDA Śtevilka: 35oí -85/20ĺ 9-2, lisl., 2l2
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Meia uĺbnisiütpa mčĺb

Ureditł oÜĺnočia z @PN

UíBdilgvobÍnďłe z DPA

Dalum: 26.03.2019


