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6, POVZETEK ZA JAVNOST

Pozidavo predmetnega obmodja doloda Odlok o obdinskem lokacijskem nadrtu za CiN -
sever, Dezelne novice, Uradne objave 5t. 63/2006.

S tem dokumentom se Odlok spremeni in dopolni :

Sprememba 1:

Spremeni se urbanistidna zasnova vzhodnega dela obmodja, v delu, kjer so bili po
veljavnem OLN predvideni objeklizoznakami 14, 15, .16, 17 in 18. Del parcele 5t. 14 se
pripoji parceli objekta 13, V obmodju spremembe OPN se predvidi gradnja objektov S'1,

52 in U. Kot podlaga za spremembo in dopolnitev obdinskega lokacijskega nadrta je bila
izdelana idejna zasnova gradnje upravne stavbe in skladi5da Komunale Radovljica (Protim
R2i5nik Perc arhitekti in inZenirji d.o.o., oktober 2017). Zaradi spremenjene zazidalne
situacije prestavitev kanalizacije in TK voda ni ved potrebna.

Na zgornjem platoju sta predvidena dva skladiSdna objekta (S1 in 52), v podolgovatem
tlorisu, z dalj5o stranico vzporedno predvideni cesti B. za oba objekta se predvidi moZnost
kasnej5e raz5iritve v smeri proti CCN. Objekt 51 se oblikuje kot nadstre5nica, etaZnosti P,

v tlorisni dimenziji 12,4 m x 60,0 m, vi5ine do 5,5 m nad koto terena, z moZnostjo
podajSanja tlorisnega gabarita do dolZine 76,80 m. Objekt 52 se oblikuje kot vednamenski
objekt (delno odprt (nadstre5nica) in delno zaprt), etaZnosti P+'1, v tlorisni dimenziji 12,4
m x 51,6 m, vi5ine do 5,5 m nad koto terena, z moZnostjo podaj5anja tlorisa do dolZine
76,8 m. Objekt je namenjen parkiranju, skladi5denju, delavnicam ter spremljevalnemu
programu (garderobe, prostori za poditek in sestanke s dajno kuhinjo, sanitarije, vetrolov,
zunanje stopni5de, pisarna in podobno),

Na spodnjem platoju je predvidena upravna stavba Komunale Radovljica (oznaka U).
Stavba bo pravokotne oblike, vedetaZna, delno vkopana. EtaZnost objekta U bo do
K+P+2, tlorisna dim. '10,0 m x 51,0 m, vi5ina nad terenom do 11,4 m, z moZnostjo
podaj5anja do dolZine 76,8 m.

Sprememba 2:

Po veljavnem OLN je bila predvidena izgradnja ceste z oznako C kot povezava kroZne
ceste B z funkcionalnim zemlji5dem centralne distidne naprave. S to spremembo se cesta
C ukine ter preoblikuje predvidenazazidalna situacija na parcelah zoznakama 4 in 5.

Sprememba 3:

Po izdelavi OLN je bila izvedena parcelacila, zalo je predmet te spremembe izvedbenega
akta tudi ukladitev oboda obmodja ter gradbenih parcel z urejenimi mejami. Zaradi
uskladitve se ukine predvidena ureditev parkirnih mest za obiskovalce v juZnem delu
obmodja, vzdolL ceste B.

Etapnost gradnje:

Realizacija lokacijskega nadrta je moZna tudi v etapah.

Dovoljena je izvedba posameznih objektov s pripadajodo gradbeno parcelo. V tem
primeru je potrebno izvesti tisti del poseka gozda in prilagoditve (izravnave) terena, ki je za
gradnjo tega objekta potrebna. Prav tako je potrebno zgraditi tisti del prometne,

NAROCNIK: Obdina Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica
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energetske in komunalne infrastrukture skladno z enotno zasnovo, ki je za funkcioniranje
tega objekta potrebna.

V primeru fazne gradnje je dovoljeno
komunalnega in energetskega omreZja
obstojede infrastrukturno omreZje, po
soglasjem.

objekt, do izgradnje celotnega prometnega,
v obmodju, zadasno izjemoma prikljuditi na
pogojih pristojnih upravljalcev in njihovim
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