O-07

OBČINA PREDDVOR
OBČINSKA UPRAVA
Dvorski trg 10, 4205 Preddvor

ZAHTEVA
za izdajo lokacijske informacije za gradnjo objektov in izvajanje drugih del

VLAGATELJ

PRIIMEK IN IME:
NASLOV:
TELEFON:

PODATKI O NEPREMIČNINI

LASTNIK:
PARC. ŠT.:

K.O.:

PARC. ŠT.:

K.O.:

PODROBNEJŠI NAMEN IZDAJE LOKACIJSKE INFORMACIJE
A

VRSTA GRADENJ IN DRUGIH DEL

1.
2.
3.
4.
5.

(USTREZNO OBKROŽI IN DOPIŠI)

gradnja novega objekta
rekonstrukcija
nadomestna gradnja objekta ob sočasni rušitvi objekta
odstranitev objekta
sprememba namembnosti oziroma rabe objekta (NAVEDI
STARO IN NOVO NAMEMBNOST)

6. vzdrževalna dela
7. drugo (NAVEDI)
B

VRSTE OBJEKTOV GLEDE NA NAMEMBNOST

(USTREZNO OBKROŽI, NAVEDI KATERI)

1. stanovanjska stavba
2. objekt za kmetijsko dejavnost (NAVEDI)
3. objekt za potrebe proizvodnje (NAVEDI DEJAVNOST IN VRSTO)
4. infrastrukturni objekt (NAVEDI)
5. objekti za potrebe storitev in družbenih dejavnosti
DEJAVNOST IN VRSTO)

(NAVEDI

6. drugo (NAVEDI)
C

ENOSTAVNI OBJEKTI

(USTREZNO OBKROŽI, NAVEDI KATERI)

1. pomožni objekt
 za lastne potrebe
ograja
 infrastrukturni objekt
 kmetijski objekt
2. začasni objekt
3. vadbeni objekt
4. spominsko obeležje
5. urbana oprema
6. drugo
OPIS POSEGA

(DOPOLNI)

vrsta del, ki se bodo izvajala
dimenzije (tloris)
način gradnje (leseno, zidano, montažno…)
Višina objekta
Etaže (klet, št. nadstropij, mansarda…)
Št. stanovanjskih enot pri večstanovanjskih objektih
Predvidena lega objekta (označi na mapni kopiji)

ALI JE GRADNJA ŽE IZVEDENA (USTREZNO OBKRIŽI):

DELNO

DA

NE

Za potrebe projektiranja dodatno potrebujem – neobvezno (na dodatni zahtevek stranke)
(USTREZNO OBKRIŽI):
KOPIJA IZ VELJAVNE KARTOGRAFSKE DOKUMENTACIJE
PROSTORSKEGA PLANA OBČINE

DA

NE

KOPIJA IZ VELJAVNEGA PROSTORSKEGA IZVEDBENEGA AKTA

DA

NE

Preddvor,

Podpis vlagatelja-ice:

PRILOGE:




kopija katastrskega načrta (ne starejša od 3 mesecev)
upravna taksa – lokacijske informacije na podlagi 16. člena ZUT ni možno vročiti pred
poravnavo takse
drugo (NAVEDI) ______________________________________________________

Po tarifni številki 36 Zakona o upravnih taksah (Ur.l. RS, 106/10-UPB5, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZeIP-J in 32/16ZUT-I) je potrebno plačati upravno takso v višini 22,70 EUR. Taksa se lahko plača z gotovino v sprejemni pisarni
Občine Preddvor ali z nakazilom na račun št. 01295-4950309139 sklic 11 75957-7111002.

INFORMACIJA O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV
Občina bo osebne podatke obdelovala za izdajo lokacijske informacije za gradnjo objektov in izvajanje
drugih del na podlagi Zakona o urejanju prostora.
Občina bo hranila in varovala osebne podatke skladno z roki določenimi v klasifikacijskem načrtu občine in
na primeren način, tako da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim
osebam. Občina bo omogočila obdelavo oziroma posredovanje osebnih podatkov izključno naslednjim
pooblaščenim uporabnikom: pooblaščeni zaposleni občine, pooblaščene osebe, ki obdelujejo osebne
podatke pri pogodbenem obdelovalcu občine, osebe, ki izkažejo pooblastilo za dostop do osebnih
podatkov v okviru zakona oziroma podzakonskih predpisov. Občina ne uporablja avtomatiziranega
sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov. Če zahtevani podatki ne bodo zagotovljeni,
obravnava vloge ne bo možna.
Vlagatelj/ica ima glede osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj/o, pravico seznanitve, dopolnitve, popravka,
omejitve obdelave, izbrisa, prenosljivosti in ugovora (vključno s pravico do pritožbe pri Informacijskem
pooblaščencu in sodnim varstvom pravic).
Podrobnejše informacije o tem, kako občina ravna z osebnimi podatki, so na voljo na preko kontaktnih
podatkov pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: e-pošta: dpo@virtuo.si

Po tarifni številki 36 Zakona o upravnih taksah (Ur.l. RS, 106/10-UPB5, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZeIP-J in 32/16ZUT-I) je potrebno plačati upravno takso v višini 22,70 EUR. Taksa se lahko plača z gotovino v sprejemni pisarni
Občine Preddvor ali z nakazilom na račun št. 01295-4950309139 sklic 11 75957-7111002.

