1430 HRASTNIK

OBRAZEC: K-3

VLOGA ZA IZDAJO SOGLASJA ZA PRIKLJUČITEV NA JAVNO KANALIZACIJSKO OMREŽJE
Vlogo vlagam za: (ustrezno obkroži)
• soglasja za priključitev objektov
• soglasja za začasni priključek
• soglasja za ukinitev priključka
• soglasje k spremembam, ki vplivajo na lastnosti in količine odpadne vode
Štev:
Datum:
Investitor:
(ime in priimek ali firma, naslov)

Direktor/Zastopnik:
(ime in priimek v primeru pravne osebe)

Lokacija – parc. št. :
k.o.
Objekt:

Št. soglasja h gradbenem dovoljenju:

Izdano dne:

Št. gradbenega dovoljenja:

Izdano dne:

__________________________________________________________________________________
Seznam prilog: (obkroži)
K vlogi za pridobitev soglasja prilagam naslednjo dokumentacijo:
1. za smernice in mnenja:
Þ dokumentacijo, ki jo določa zakonodaja s področja prostorskega načrtovanja;
2. za projektne pogoje, soglasja, potrdila in strokovne ocene:
Þ dokumentacijo, ki jo določa zakonodaja s področja graditve objektov in ostali predpisi, ki urejajo
področje odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda;
3. za soglasje za priključitev objektov:
Þ gradbeno dovoljenje ali druga dokazila o legalnosti objekta,

Þ
Þ
Þ
Þ

dokazilo o plačilu komunalnega prispevka,
projekt kanalizacijskega priključka,
projekt za izvedbo interne kanalizacije objekta ali potrdilo upravljalca o pregledu interne instalacije,
podatke o količini in vrsti odpadne vode, biorazgradljivosti in količini organskih snovi v odpadni vodi
ter nevarnih snoveh v odpadni vodi, kadar gre za industrijske odpadne vode,
Þ program predpisanih prvih meritev, če gre za industrijske odpadne vode,
Þ projekt za izvedbo naprav za predčiščenje industrijske odpadne vode,
Þ notarsko overjeno pogodbo o služnosti lastnikov zemljišč, po katerih bo potekal kanalizacijski
priključek oziroma drugo listino, ki v skladu s predpisi izkazuje pravico graditi oziroma izvajati dela na
določeni nepremičnini;
4. za soglasje za začasni priključek:
Þ situacijo v merilu 1:1000 ali 1:500,
Þ opis dejavnosti z navedbo o predvideni porabi vode in načinu odvajanja in morebitnega predčiščenja
odpadne vode,
Þ projekt kanalizacijskega priključka,
Þ notarsko overjeno pogodbo o služnosti lastnikov zemljišč, po katerih bo potekal kanalizacijski
priključek oziroma drugo listino, ki v skladu s predpisi izkazuje pravico graditi oziroma izvajati dela na
določeni nepremičnini;
5. za soglasje za ukinitev priključka:
Þ situacijo z vrisanim objektom in kanalizacijskim priključkom v merilu 1:1000 ali 1:500,
Þ odločbo pristojnega organa o odstranitvi objekta;
6. za soglasje k spremembam, ki vplivajo na lastnosti in količine odpadne vode:
Þ projekte in opise, ki se nanašajo na spremembe;
________________________________________________________________________________
Postopek za priklop:
1. Sklenitev pogodbe o finančnih obveznostih za priključitev objekta na javno vodovodno in/ali
kanalizacijsko omrežje.
2. Na sedež Komunala Hrastnik, d.o.o., dostaviti:
a. dokazilo o plačilu pogodbenega zneska,
b. dokazilo o plačilu komunalnega prispevka,
Osem (8) dni pred predvideno izvedbo priključitve je potrebno podati vlogo za priključitev na osnovi katere
upravitelj preveri izpolnjenost pogojev iz soglasja za priključitev. Pravne osebe predložijo naročilnico za
izvedbo.
________________________________________________________________________________

Podpis vlagatelja oz. investitorja:
___________________________

Obrazec lahko pošljete na e-mail: tajnistvo@komunala-hrastnik.si

