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Предмет: Техничкии услови за укрштање и паралелно вођење инфраструктуре за  потребе
пројектовања у поступку издавања локацијских услова за изградњу топловода са топлотним
подстаницама, за подносиоца: Општина Ариље, Светог Ахилија 53, Ариље.

Број предмета: ROP-ARI-36696-LOCH-2-HPAP-3/2019

Након разматрања Вашег захтева за издавање техничких услова за потребе пројектовања у
поступку издавања локацијских услова за изградњу топловода са топлотним подстаницама на
катастарским парцелама 244/1, 244/5, 172/1, 172/2, 189, 182/1, 182/2, 463, 464/1, 457/9, 162/8,
460/1, 114/1, 114/3, 112/1 КО Ариље, ЈКП “Зелен” констатује:

Обзиром да постоји могућност приближавања и укрштања са водоводним и канализационим
цевима и  ризик  оштећивања  и  хаварије  водоводне  и канализационе  мреже,  потребно  је
придржавати се следећих услова: 

Минимално дозвољено растојање при паралелном вођењу са другим инсталацијама износи: -
међусобно  водовод  и  канализација  0,40  m,  -  до  гасовода  1,00  m,  -  до  електричних  и
телефонских каблова 0,50 m.

Хоризонтални  растојање  између  водоводне или канализационе  цеви и  зграда,  дрворда  и
других објеката не сме бити мање од 2,5 m.

На местима паралелног  вођења или укрштања са водоводном или канализационом цеви,
пожељно је да се ров копа ручно (без употребе механизације).

Водоводна  и  канализациона  мрежа је  назначен  на  цртежима који  су прилог  овог  дописа
искључиво за приказивање ПРИБЛИЖНОГ положаја.
У  прилогу  се  налазе одговарајући  цртежи.  Напомињемо  да  уцртано  није  географски
референцирано  и  служи  само  за  приказивање  оријентационог  положаја  водоводне  и
канализационе мреже. За прецизније податке можете контактирати Катастар непокретности -
подземних инсталација.
Поменуту трасу је  неопходно изводити уз  повећану пажњу и координацију са водоводном
службом ЈКП „Зелен“ Ариље.

Прилози:
1. Цртеж 1 топлана
2. Цртеж 2 топлана

               ЈКП „Зелен“ Ариље,                                 Руководилац сл. водов и канал.,            
25.12.2019. године                                   Милан Ненадић, дипл. маш. инж.       

Општина Ариље
Светог Ахилија 53
Ариље
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