Vloga za izdajo soglasja za priključitev
VLAGATELJ:
Ime in priimek ali naziv podjetja: _______________________________________________
Naslov ali sedež (ulica, pošta, kraj): ____________________________________________
Telefon: __________________________ E-naslov: _________________________________
INVESTITOR (v kolikor je vlagatelj drug): _____________________________________________
Naslov (ulica, pošta, kraj): ____________________________________________________
Telefon: __________________________ E-naslov: _________________________________
Ustrezno označite:
1. Na javno kanalizacijsko omrežje


nov priključek:

 novogradnja



sprememba priključka

 MKČN

 obstoječ objekt

2. Na javno vodovodno omrežje:


nov priključek:



soglasje za prehod iz pavšala na obračun po stanju vodomera (vgradnja vodomera)



soglasje za povečavo vodovodnega priključka za odjemno mesto št.: ____________
dimenzija vodomera:



stari: ________________

novi: ______________

stari: ________________

novi: ______________

soglasje za razdelitev vodovodnega priključka za odjemno mesto št.: _____________
dimenzija vodomera:



 obstoječ objekt

soglasje za zmanjšanje vodovodnega priključka za odjemno mesto št.: ___________
dimenzija vodomera:



 novogradnja

stari: ________________

novi: ______________

soglasje za združitev vodovodnega priključka
za odjemna mesta št: __________________________________________________



soglasja za ukinitev vodovodnega priključka za odjemno mesto št.: ______________



dogovor o dobavi pitne vode (zeleni priključek)



ostalo: _____________________________________________________________

Za objekt: ________________________________________________________________
Namen objekta: ___________________________________________________________
Parcelna številka: ________________________ Katastrska občina: _____________________
Obrnite!
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Komunala Radovljica, d.o.o.

S prejetimi in posredovanimi osebnimi in drugimi podatki bomo v Komunali Radovljica, d. o. o., ravnali v skladu z
veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov. Posredovane osebne podatke bomo hranili zgolj za
namene, za katere ste nam jih posredovali in hranili, dokler obstaja za to pravna podlaga. Več o varstvu osebnih
podatkov in vaših pravicah v zvezi s tem lahko preberete v Politiki o varstvu zasebnosti.

Datum: _______________________

Podpis: _________________________

Priloge (označite):
 pooblastilo (če vlagatelj ni investitor)
 posestni list oz. potrdilo o lastništvu in soglasje solastnikov objekta, če je objekt v
skupni lasti
 potrdilo o namenski rabi zemljišča
 gradbeno dovoljenje ali drug dokument, ki izkazuje legalnost gradnje
 projekt vodovodnega-kanalizacijskega priključka
 geodetski–topografski načrt obstoječega stanja M 1:1000 oz. M 1:500 ali izsek iz
PGD/DGD – PZI projektne dokumentacije
 kopija katastrskega načrta z vrisano lokacijo objekta (za objekte zgrajene pred letom
1967)
 kopija odločbe o rušitvi objekta ali odločbo o spremembi namembnosti objekta (v primeru ukinitve)
 soglasje lastnikov zemljišč, po katerih bo potekal priključek
 podatki o MKČN (tip, PE, način odvajanja očiščene odpadne vode, lokacija opredeljena s koordinatami, podatki o vodnem telesu površinske oz. podzemne vode, v katerega se odvaja odpadna voda, največja letna količina komunalne odpadne vode, ki
nastaja v objektu)
 dokazilo o plačilu komunalnega prispevka
 drugo: ______________________________________________________________
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