……………………………………
(Ime i prezime ili naziv podnositelja)

…………………………………..
(Adresa prebivališta ili sjedište)

…………………………………..
(Osobni identifikacijski broj)

…………………………………..
(Broj tel. ili mob. za kontakt)

OPĆINA LIŽNJAN-LISIGNANO
NAČELNIKU
Ližnjan 147, 52204 Ližnjan

ZAHTJEV
ZA DAVANJE SUGLASNOSTI ZA PRIVREMENI PRIKLJUČAK KAO
PRIVREMENO RJEŠENJE OPSKRBE GRAĐEVINE VODOM

Kao (nepotrebno precrtati) vlasnik – zakoniti posjednik tražim da Načelnik Općine Marčana,
sukladno Odluci o priključenju na građevine za javnu vodoopskrbu (“Službene novine Općine
Ližnjan-Lisignano”, br. 4/2011.) izda suglasnost za privremeni priključak kao privremeno rješenje
opskrbe vodom za (nepotrebno precrtati) novu - postojeću građevinu-e na k.č.br. …………….. k.o.
……………………

Ovaj zahtjev podnosim obzirom da izgradnja vodoopskrbne mreže za dio naselja u
kojem se nalazi moje zemljište nije izgrađena vodoopskrbna mreža, niti je planirana
godišnjim planom gradnje komunalnih vodnih građevina za javnu vodoopskrbu a ne planira
se njezina gradnja ni u roku kraćem od godine od podnođšenja ovog zahtjeva.
Ovime izjavljujem da sam upoznat-a da se suglasnost za privremeni priključak izdaje do izgradnje
vodoopskrbne mreže uz moju građevnu česticu sa koje će se moći izvesti stalni priključak, te da ću kada ta
vodoopskrbna mreža bude izgrađena o svom trošku morati izvesti stalan priključak na građevine za javnu
vodoopskrbu.
Zahtjevu prilažem (dokazi od 1. do 3. su obvezni za sve podnositelje , a dokaz pod 4. prilaže samo osoba
koja gradi novu ili rekonstruira postojeću građevinu, a dokaz pod 5. samo osoba koja nije vlasnik već zakoniti
posjednik):
1. potvrdu Vodovoda d.o.o. Pula o ispunjenim općim i tehničkim uvjetima za priključenje
građevine na javnu vodoopskrbu (izvornik)
2. kopiju katastarskog plana starog premjera (može i neovjerena preslika)
3. vlasnički list (može i neovjerena preslika ili e-izvadak)
4. akt kojim se dopušta gradnja ili rekonstrukcija s priloženim idejnim rješenjem ili glavnim
projektom (izvornik ili neovjerena preslika uz predočenje izvornika)
5. suglasnost vlasnika nekretnine (izvornik ili neovjerena preslika uz predočenje izvornika)
(Napomena: Ako se istodobno podnosi i zahtjev za obračun naknade za priključenje, dovoljno je uz oba
zahtjeva dostaviti samo po jedan primjerak naprijed navedenih dokaza).
U Ližnjanu,…………. 2012.
PODNOSITELJ ZAHTJEVA
…………………………………….
(Vlastoručni potpis, a pravne osobe i pečat)

