VLOGA ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA PREKOPE CESTE

1. Podatki o vlagatelju

ime in priimek (naziv pravne osebe) investitorja

naslov (sedež), poštna številka in naziv pošte

telefonska številka in/ali elektronski naslov

Podpisani vložnik prosim za izdajo dovoljenja za
o
o
o

prekop
podkop
podiranje dreves, spravilo lesa
o
o
o
o
o
o

lokalne ceste (LC) št.___________________________________
zbirne ceste (LZ) št.____________________________________
krajevne ceste (LK) št.__________________________________
javne poti (JP) št.______________________________________
nekategorizirane poti parc.št.____________________________
pločnika parc. št.______________________________________

Številka ceste

Na odseku/lokaciji od (ulica, stacionaža)

do (ulica, stacionaža)

V kraju (naziv naselja)

T: +386(0)1 893 82 20, F: +386(0)1 893 82 30, E: obcina@kocevje.si,
www.kocevje.si

od dne ______________ do dne _____________ , med ___________ uro in _____________
uro.

2. Razlog in opis posega

Upravljavec osebnih podatkov je Občina Kočevje. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih
podatkov je dosegljiva preko e-naslova varstvopodatkov@kocevje.si. Osebni podatki se
obdelujejo le za namen za katerega so bili zbrani. Več informacij o obdelavi in varstvu osebnih
podatkov pridobite s klikom na spletno stran občine www.kocevje.si ali v prostorih glavne
pisarne občine - vložišče.
Upravna taksa v znesku 40,70 € (tarifni številki 1. in 30. ZUT-I , Ur. list RS,št. 32/2016, ) in se
plača na na podračun (TRR) št. SI56 0124 8448 0309 194, sklic 11 75477-7111002-2018
Obr. št. 1, izdan na podlagi 36. člena Odloka o občinskih javnih cestah ter urejanju javnih
površin na območju Občine Kočevje (Ur. list RS, št. 45/2014), veljaven od dne 1.3.2016.

Priloge:
 izjavo, da bo uporabljeni oziroma ogroženi del javne ceste povrnil v prejšnje stanje do
določenega roka ter da bo prekopano javno cesto v primeru posedanja vzdrževal na svoje
stroške še najmanj v zakonsko določenem roku (odgovornost za solidnost gradnje).
 projekt, ustrezni del projekta oz. drugačen grafični prikaz nameravanega posega;

datum

Žig
velja za pravne osebe

T: +386(0)1 893 82 20, F: +386(0)1 893 82 30, E: obcina@kocevje.si, www.kocevje.si

Podpis vlagatelja

