VLAGATELJ
(ime in priimek)

(ulica, naselje, pošta, kraj)

(telefon)

(elektronski naslov)

ZAHTEVA ZA IZDAJO ODLOČBE O DELNI ALI POPOLNI ZAPORI
JAVNE CESTE ZARADI PRIREDIT VE NA NJEJ
Prosimo za izdajo odločbe o začasni zapori občinske javne ceste:

Podatki o cesti
Cesta:
Odsek:
Naslov ali parc. št. in k.o.:

Podatki o zapori
Vrsta zapore:
Čas zapore:

DELNA

POPOLNA

Od _______________ __________ do _______________ __________

Namen zapore:

Kardoševa ulica 2 · 9000 Murska Sobota
tel.: (02) 525 16 66 · fax: (02) 525 16 15
mestna.obcina@murska-sobota.si
www.murska-sobota.si

Priloženo:
(ustrezno odkljukajte)

Priloge
- elaborat začasne prometne ureditve

DA

NE

- pooblastilo (v primeru, da vlogo oddaja pooblaščenec vlagatelja)
- potrdilo o plačilu upravne takse ali ustrezno dokazilo o oprostitvi plačila takse

DA

NE

DA

NE

obvezna priloga, katero izdela Javno podjetje Komunala d.o.o. Murska Sobota oz. druga organizacija registrirana za dejavnost
izdelave začasnih prometnih ureditev

Upravna taksa po tarifni številki 1 in 30 Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – ZUT-UPB5, 14/15 ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J
in 32/2016-ZUT-I) za dokazilo o spremembi namembnosti zemljišča v zemljišče za gradnjo stavb znaša 44,50 EUR.
Taksa se lahko plača na blagajni Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, M. Sobota ali na račun TRR št.
SI56 01280-4800309171 sklic SI11 75795-7111002..

- druge priloge:

Murska Sobota,

žig

Ime in priimek vlagatelja
oz. pooblaščenca

dne _______________
podpis

Obvestilo o obdelavi osebnih podatkov
S podpisom te vloge soglašate z zbiranjem in obdelavo vaših osebnih podatkov. Osebne podatke zbiramo le zaradi obdelave vaše vloge in vodenja postopka v tej zvezi. Osebne
podatke, ki niso obvezni, nam posredujete prostovoljno in to ne bo vplivalo na obravnavo vaše vloge. To so predvsem kontaktni podatki (telefonska številka oziroma elektronska
pošta), ki jih bomo uporabili za namen lažje komunikacije glede vloge.
S podpisom vloge potrjujete, da ste seznanjeni, da imate glede osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas, pravico do seznanitve, dopolnitve, popravka, omejitve obdelave, izbrisa,
prenosljivosti in ugovora (vključno s pravico do pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu in sodnim varstvom pravic). Vaše osebne podatke obdelujemo v skladu z veljavnimi predpisi
s področja varstva osebnih podatkov. Več informacij o obdelavi vaših osebnih podatkov in o pravicah, ki iz nje izvirajo, si lahko preberete v Politiki varstva osebnih podatkov,
objavljeni na naši spletni strani: https://www.murska-sobota.si/varstvo-osebnih-podatkov.

