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Kooskõlastame planeeringu. Seletuskirjas Keila valla asemel peab olema Lääne-Harju
valla ÜVK kava,
Meelis Baumann, 56982721

-Kooskõlastused
-Lisa nr.4_2

Seletuskiri on parandatud.

Kooskõlastatud tingimustel: Tööjoonised kooskõlastada täiendavalt
Koosõlastuse väljastas Marge Kasenurm

-Kooskõlastused
-Lisa nr.4_3

Tingimused täidetakse järgmises
projekti staadiumis.

Projekt kooskõlastatakse märkustega: Telia sideehitise kaitsevööndis tegevuste planeerimisel
ja ehitiste projekteerimisel tagada sideehitise ohutus ja säilimine vastavalt EhS§70 ja §78
nõuetele. Tööde teostamisel sideehitise kaitsevööndis lähtuda EhS ptk 8 ja ptk9 esitatud
nõuetest, MTM määrusest nr 73 (25.06.2015) #Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis
tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded#, kohaldatavatsest standarditest
ja nõuetest. Antud kooskõlastus ei ole tegutsemisluba Telia sideehitise kaitsevööndis
tegutsemiseks. Sideehitise kaitsevööndis on sideehitise omaniku loata keelatud igasugune
tegevus, mis võib ohustada sideehitist. Tegutsemisluba taodelda hiljemalt 5 tööpäeva enne
planeeritud tegevuste algust ja soovitud väljakutsete aega Telia Ehitajate portaalis:
https://www.telia.ee/ehitajate-portaal
Kooskõlastuse andis: Telia Eesti AS volitatud esindaja Arvo Sepp
e-post:Arvo.Sepp@boftel.com: telefon: 6402650

-Kooskõlastused

-Lisa nr.4_4

Tingimused täidetakse järgmises
projekti staadiumis.

Detailplaneeringu tuleohutusosa kooskõlastamine.Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 alusel kooskõlastab
Päästeameti Põhja päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo juhtivinspektor Arvo Kuuse Kootplaan
OÜ poolt koostatud „Lohusalu küla Rannuka tee 13 ja Rannuka tee 15 detailplaneeringu“
tuleohutusosa.
Infoks: EVS 812-7:2008/AC:2011. Ehitiste tuleohutus. Osa 7: „Ehitistele esitatava põhinõude,
tuleohutusnõude tagamine projekteerimise ja ehitamise käigus“ on kehtetu. Hetkel kehtiv
EVS 812-7:2018 – Ehitiste tuleohutus. Osa 7: „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded“.
Siseministri 07.04 2017. a määrusele nr 17. „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded
tuletõrje veevarustusele“ on kehtetu redaktsioon. Hetkel kehtiv on 03.12.2018 vastu võetud.
Arvo Kuuse(allkirjastatud digitaalselt) Ohutusjärelevalve büroo juhtivinspektor

-Kooskõlastused

Seletuskiri on parandatud. ( lk.15)

Projektijuht: S.Koot

-Lisa nr.4_5

