KOOSKÕLASTUSTE KOONDTABEL
Jrk
nr

Kooskõlastav
organisatsioon/
planeeritud
krundi omanik/
planeeritud maaala piirinaaber

Kooskõlastuse
nr. ja kuupäev

1

Elektrilevi OÜ
arendusehitusosakonna
Põhja piirkonna
spetsialist
Anneli Reinberg

06.02.2013

2

Elektrilevi OÜ
arendusehitusosakonna
spetsialist Maie
Erik

06.02. 20143 nr
4462428315

3

Päästeameti
Põhja
Päästekeskus
Insenertehniline
büroo spetsialist
Viktoria Tilk

4

Maanteeameti
planeeringute
menetlemise
talitus

Kooskõlastuse täielik
ärakiri

Kooskõlastuse
originaali
asukoht

Planeerija
märkused
kooskõlastaja
tingimuste
täitmise kohta

Kooskõlastusjoonis nr 1
(tehnovõrkude
joonis seisuga
08.01.13. leht
2/2)

Puuduvad

Tööjoonisteks täpsustada
tehnilised tingimused.
Tööjoonised
kooskõlastada täiendavalt
ja korrigeerida trasside
asukohti.

Kooskõlastusjoonis nr 2
(tehnovõrkude
joonis seisuga
08.01.13. leht
1/2)

Tuleb arvestada
edasise
projekteerimise
staadiumis.

11.02.2013
nr K-VT/10-2

-

Kooskõlastusjoonis nr 3
(tehnovõrkude
joonis seisuga
06.02.13) ja
kooskõlastatud
seletuskirja lk
25.

Puuduvad

07.06.2017 nr
15-2/1600032/896

Olete esitanud
Maanteeametile taotluse
Keila vald Tuulna küla
Pauli väikekoht 1-44,
Pauli üldmaa 1 ja 2
maaüksuste
detailplaneeringu
kooskõlastamiseks.
Planeeriguala paikneb
osaliselt riigitee 11399
Klooga suvilate tee km
0,730 – 1,030
kaitsevööndis.
Detailplaneeringu
koostamise eesmärgiks
on kruntide
moodustamine,
ehitusõiguse seadmine,
heakorrastuse, haljastuse,
juurdepääsude ja
tehnovõrkudega
varustamise põhimõtteline
lahendamine. Võttes
aluseks

Kooskõlastatud
digitaalselt

Puuduvad

__________________________________________________________________________________________________________
____________

Ateljee Süd OÜ töö nr DP-21104 . Pauli väikekoht 1-44. Pauli üldmaa 1 ning Pauli üldmaa 2 maaüksuste
detailplaneering.

planeerimisseaduse,
ehitusseadustiku ning
Maanteeameti
põhimääruse
maanteeamet
kooskõlastab Ateljee Süd
OÜ koostatud töö nr DP21104 Keila vald Tuulna
küla Pauli väikekoht 1-44 ,
Pauli üldmaa 1 ja 2
maaüksuste
detailplaneeringu.
Kooskõlastus tugineb
asjaolul, et Maanteeameti
poolt 03.08.16 nr 15-2/1600032/510 esitatud
märkustega on
arvestatud. Maanteeamet
ei võta endale kohustusi
planeeringuga seotud
rajatiste väljaehitamiseks.
Kooskõlastatud
detailplaneeringu
tehnovõrkude koodplaan
ja seletuskiri on lisatud
manusesse. Juhime
tähelepanu vajadusele
planeeringu elluvimisel
arvestada, et kõik riigitee
kaitsevööndis kavandatud
ehitusloa kohustusega
tööde projektid tuleb
esitada Maanteeametile
nõusoleku saamiseks.
Käesolev kooskõlastus
kehtib 1 aastat käesoleva
kirja välja andmise
kuupäevast. Tähtaja
möödumisel tuleb
planeering
Maanteeametile esitada
seisukohtade
uuendamiseks.
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Ateljee Süd OÜ töö nr DP-21104 . Pauli väikekoht 1-44. Pauli üldmaa 1 ning Pauli üldmaa 2 maaüksuste
detailplaneering.

