OBRAZEC IZPOLNJUJTE Z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI

MESTNA OBČINA MARIBOR
MESTNA UPRAVA
Urad za komunalo, promet in prostor
Sektor za urejanje prostora

VLOGA ZA PRIDOBITEV LOKACIJSKE INFORMACIJE
1. PODATKI O VLAGATELJU
Ime in priimek/naziv pravne osebe .………………………………………………………………….
……………...………………………………….…………………………………………..……………
Naslov / sedež / telefon. št. …………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..……………..
Datum zahteve ……………………………………………………………………………………….…

2. PODATKI O NEPREMIČNINI
številka parcele ………………….…………………………….……………………………………….
…………………………………………………………………………...………………………………..
K.O. …………………………………………………………………………………………..……….….
podatki o objektih na zemljišču (vrste objektov) ……………………………..…………………...…

3. NAMEN IZDAJE LOKACIJSKE INFORMACIJE


a/ za gradnjo objektov in izvajanje drugih del (glej točko 5. - obrni)

4. ZAHTEVA KOPIJ KARTOGRAFSKEGA DELA (za navedene parcele)


prostorske sestavine planskega akta z legendo



prostorskega izvedbenega akta z legendo

: Grajska ulica 7, SI-2000 Maribor, : (02) 2201 000, http://www.maribor.si,  gp.mom@maribor.si

5. PODROBNEJŠI NAMEN, ZA KATEREGA SE ZAHTEVA LOKACIJSKA INFORMACIJA
Opomba: izpolni se, če je namen izdaje lokacijske informacije gradnja objektov in izvajanje
drugih del
5.1. Vrsta gradnje oziroma drugih del
 gradnja novega objekta
 rekonstrukcija
 odstranitev objekta
 sprememba namembnosti
 redna vzdrževalna dela
 investicijska vzdrževalna dela
 vzdrževalna dela v javno korist
 druga dela, s katerimi se spreminja fizični prostor (parcelacija, itd.)
opis .…………………………….……………………………………………………………………...
5.2. Vrste objektov glede namembnosti
5.2.1.Stavba
 stanovanjska stavba (vrsta)
 nestanovanjska stavba (vrsta)
opis .………………………………………………………………………………………………..……
5.2.2.Gradbeno inženirski objekt
 objekt transportne infrastrukture (vrsta)
 cevovod, komunikacijsko omrežje, elektroenergetski vod (vrsta)
 kompleksni industrijski objekt (vrsta)
 drugi gradbeni inženirski objekt (vrsta)
opis .………….……………………………………………………………………………………..…
5.3.








Nezahtevni objekti
nezahtevni objekti
enostavni objekti
ograja
pomožni infrastrukturni objekt
pomožni kmetijski objekt
začasni objekt
objekti za oglaševanje

opis .…………………………………………………………………………...…………………………
…………………………………………….
(podpis vlagatelja-ice oziroma zakonitega zastopnika)

PRILOGE:
1. Potrdilo o plačilu upravne takse na TRR Mestne občine Maribor, št. SI56 0127 0470 0355
138, sklic na št. SI11 75698-7111207; namen nakazila: plačilo upravne takse, koda
namena: OTHR
- 35,00 € po tarifni številki 36 Zakona o upravnih taksah (ZUT) ali
- brezplačno za vlagatelje, ki so plačila oproščeni (22. – 27. člen ZUT)
2. Druge priloge: ….………………………………………………………………………………….
Mestna občina Maribor obdeluje osebne podatke v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR),
Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Zakonom o lokalni samoupravi (ZLS) ter drugo relevantno
zakonodajo, ki daje občini pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov. Politika varstva osebnih podatkov je
objavljena na spletni strani http://www.maribor.si/podrocje.aspx?id=2111 ter na sedežu Mestne občine
Maribor.
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