VLOŽNIK
(ime in priimek oz. naziv pravne osebe)
(naslov oz. sedež)
(EMŠO/matična številka)
(zakoniti zastopnik pravne ali fizične osebe )
(telefon)

OBČINA ŠMARTNO PRI LITIJI
Tomazinova ul. 2, 1275 Šmartno pri Litiji
Tel. št. 8962-770, faks: 0590-97480

VLOGA
za izdajo soglasja k cestnemu priključku na občinsko cesto
(46. člen Odloka o občinskih cestah in javnih površinah v Občini Šmartno pri Litiji, Uradni list RS št. 49/15)

Vložnik prosim za izdajo soglasja k izvedbi cestnega priključka na občinsko cesto:
p Lokalna cesta LC št: _________________, odsek št.__________________________________,
p Javna pot JP št: ___________________, odsek št.____________________________________,
na stacionaži lokacije priključka ________________ m, s potekom ceste _______________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ (opis poteka ceste),
s parc. št. ___________________ k.o. __________________ in sicer _________________________
________________________________________________________ (podatki o točni lokaciji priključka).
Cestni priključek se bo izvedel skladno s Pravilnikom o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in
enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o
vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči (Uradni list RS, št. 114/2003 in 130/04)
kot:
p manj zahtevni objekt (3. člen pravilnika) - širina cestnega priključka večja od 3,00 metrov in
dolžine nad 30m
p enostavni objekt (7. člen, točka 8 pravilnika) - širina cestnega priključka manjša od 3,00 metrov
in dolžine do 30m
po projektni dokumentaciji št. _____________________, ki jo je izdelal _______________________
_________________________________________________________________________________,
za potrebe dostopa z občinske ceste za objekt _____________________________________________
____________________________________ s parcele št. __________________ k.o._____________.

Opis posega z obrazložitvijo namembnosti in uporabe priključka ter opis predvidenega prometnega
režima z oceno pričakovanega prometa na priključku: ______________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________.
Za ureditev cestnega priključka je bila pridobljena lokacijska informacija št._____________________
z dne ________________, organa______________________________.
Prilagam naslednje obvezne priloge:
Kopija katastrskega načrta z vrisano lokacijo priključka
Projektna dokumentacija ureditve predlaganega priključka (3. člen
pravilnika)
Projektna dokumentacija - načrt ureditve predlaganega priključka s
prečnim prerezom in situacijo obstoječega stanja (7. člen, točka 8
pravilnika)
Ustrezno lokacijsko informacijo za izvedbo priključka na občinsko
cesto

Priloženo
DA
NE
DA

NE

DA

NE

DA

NE

Organ bo za postopek pridobil naslednje obvezne priloge:
Zemljiškoknjižni izpisek za parcelo investitorja
V kolikor z dokazili o dejstvih sami razpolagate oz. jih želite sami pridobiti, jih lahko
zaradi hitrejšega poteka postopka priložite k vlogi.
V skladu z 51. členom Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 - uradno prečiščeno
besedilo, 14/05 - popr., 92/05 - ZJC-B, 111/05 - odl. US, 93/05 - ZVMS, 120/06 - odl. US, 126/07,
108/09, 61/10 - ZRud-1, 76/10 - ZRud-1A, 20/11 - odl. US, 57/12, 110/13, 101/13 - ZDavNepr, 22/14
- odl. US in 19/15) in 79. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 - odl. US in
46/15) je vloga prosta plačila upravne takse.
Šmartno pri Litiji, ________________
(datum)

žig
(za pravne osebe)

__________________________
(podpis)

