OBČINA MARKOVCI

________________________________
ime in priimek vlagatelja

________________________________
naslov: kraj, ulica, hišna številka

________________________________
pošta

VLOGA ZA IZDAJO SOGLASJA K POSEGU V VAROVALNI PAS OBČINSKE CESTE
v skladu s 33. členom Odloka o občinskih cestah v Občini Markovci (Uradno glasilo slovenskih
občin, št. 47/14) dajem vlogo za izdajo soglasja k posegu v varovalni pas občinske ceste
___________________________________________________________________________;
(naziv ceste)

na lastnem zemljišču s parc. št. ______________ k.o. _____________________________, bom
izvedel naslednji poseg oz. dela:
a) gradnjo objekta ___________________________________________________________
b) rekonstrukcijo objekta ______________________________________________________
c) postavitev drugega objekta/ naprave: __________________________________________
________________________________________________________________________
d) izvedbo kakršnihkoli del na pripadajočih zemljiščih občinske ceste ____________________
___________________________________________________________________________
Poseg se bo izvajal v odmiku __________ m od občinske ceste in sicer:
__________ m od zunanjega roba asfalta občinske ceste oz.
__________ m od zunanjega roba bankine.
Dela bom opravljal v času od _____________________ do _____________________.
Izjavljam, da z navedeno postavitvijo ograje ne bom ogrožal, oviral ali zmanjševal varnosti
prometa na navedeni občinski cesti.
______________________
kraj in datum

____________________________
podpis vlagatelja
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S podpisom izrecno dovoljujem obdelavo svojih osebnih podatkov iz tega obrazca za namen rešitve te
vloge, v skladu z določili uredbe Evropske unije, Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR
uredba).
______________________
____________________________
kraj in datum
podpis vlagatelja

Priloga:
- Potrdilo o plačani upravni taksi za to vlogo v skladu s Tarifno številko 1 Zakona o upravnih
taksah (Uradni list RS, št. 106/10–UPB5, 14/15–ZUUJFO, 84/15–ZZelP-J in 32/16) v višini
4,50 €, ki jo plačate na TRR Občine Markovci, št. SI56 0110 0568 0309 169, št. sklica 11 766787111002.
Taksa za izdajo soglasja se v skladu s tretjim odstavkom 79. člena Zakona o cestah – Zces-1
(Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14-odl. US, 46/15 in 10/18) in 54. členom odloka ne
zaračuna.
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