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INFORMACIISKA PISARNA - prikljuievanje na novozgrajeno kanalizacijsko
omreije

SpoStovani,

Izgradnja kanalizac'rjskega sistema in distilne naprave na Zbelovem je v zakljudni fazi.

Vse objekte, za katere bo dana moinost, bo potrebno na novo prikljuditi na javni kanalizacijski sistem,

ki se zakljuduje s iistilno napravo. Ob izvedbi nove prikljuditve se bodo iz uporabe izkljudile tudi
greznice.

Ko bodo podane moinosti za prikljuiitev vaiega objekta na novozgrajeno javno kanalizacijsko

omreZje, vas bomo kot izvajalci obvezne gospodarske javne sluibe odvajanja in iiSdenja odpadnlh

vod o tem pisno obvestili. Prikljuiitev objektov na javno kanalizacijo je namred obveza lastnikov

objektov na podlagi Odloka o nadinu opravljanja gospodarske javne sluZbe odvajanja in iiSdenja

komunalne in padavinske odpadne vode v Obdini Slov. Konjice (Ur. l. RS at.46114).

Podrobno vas bomo o postopku prikljuiitve vaSega objekta na javno kanallzacijo in izkljuditev greznice

obvestili (vloga za prikljuEltev na javno kanalizacijo, soglasje za prikljuditev z navedbo mesta

prikljuiitve na javno kanalizacijo in pogojih izuedbe prikljudka, prikljuditev, nadzor in kondni pregled

hiSnega prikljudka, izdelava geodetskega posnetka, vpis prikljudka v evidenco hiSnih prikljudkov).

Za vas gdj!lL_EaI@!9 do zakljuika projekta vsako sredo med 14. in 18. uro organiziramo

informacijsko pisarno, ki bo v prostorih krajevne skupnosti Zbelovo. Tam boste dobili odgovore na

vsa vpraSanja v zvezi s priklopom na novozgrajeno komunalno infrastrukturo.

Za informacije in pojasnila se lahko vsak delovni dan (od ponedeljka do petka med 7. in 15. uro)

zglasite tudi na sedeiu podjetja JKP d.o.o. Slovenske Konjice ali poklidite na telefonske Stevilki O3-

758 O4OO in 051 371 353 - Patrik Kolar ali O3-758 0405 - Simona Gobec.

V pridakovanju vaSega obiska v informacijski pisarni ali telefonskega klica vas lepo pozdravljamo'

S spoitovanjem,

Pripravila:

[lir'lil'ln:; *,(q+
Vodja podrofia:
mag. Simona Gobec
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