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Maa-amet soovib, et kohalikud omavalitsusedesital<sidPlanS $ 25 ldikes 5 ning MaaKS $ 5 ldikes
2 nimetatud informatsiooni planeeringute kohta Maa-ametile osaliselt digitaalselt ehk siis
detailplaneeringu vdlispiiri ruumikuju vektorkujul (GIS/CAD formaadis), detailplaneeringu
plaanid pildina ning pdhiandmeid ja menetlustpuudutava info tabelandmetena. Sellest tulenevalt
palume nimetatud andmed esitada vastaval kujul

KOOSK6LASTUSED
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ida-Eesti Piiiistekeskus
Virumaa Terviseamet
Keskkonnaamet
Vihula Vallavalitsus
Planeeringualalejiiiivate vdrkude valdajatega
VastavaltPIS $ 16 ' lg 2 PIS $ 17lg2p 6

PLANEEzuMISE
TATCUSTULEBKOOSTOOD
TEHA
1 . Planeeringualalasuvatetehnov6rkudevaldajatega.
2. Ametkond adega,kelle ga planeeringkuulub koosk6lastamisele.
a
J.

Planeerimisseaduse$ 16 tulenevalt.

MUUDTINGIMUSED
Planeeringu koostamiseks ja finantseerimiseks sdlmitakse kolmepoolne leping Vihula
vallavalitsuse, planeeringu koostaja ja algatanise taotleja vahel. Lepingu koopia lisatakse
detailplaneeringukaustadesse.
V6imalike ekspertiisideja keskkonnam6judehindamisekulud kannab algatamisetaotleja.
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