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4. Enne kooskdlastamiste hankimist esitada detailplaneeringu eskiis vallavalitsusele
liibivaatamiseksning eskiiside avaliku viilj apanekukorraldamiseks.

Valmis detailplaneering esitada enne kehtestamistVihula vallavalitsusele kdidetuna kolmes
(3) eksemplaris- iiks jtiiib valla arhiivi, tiks saadetaksemaavanemale,tiks Maa-ametile; ning
digitaalselt. Planeeringu koosseisus peavad olema k6ik menetlusdokumendid, k.a
kehtestamisotsus ja
lehekuulutused (v.a
vastav
lehekuulutus). Planeeringu
menetlusdokumendidkdita I osana,kooskdlastusedII osana,seejiirel planeering. Planeeringu
p6hilahenduselpeab olema maa-omanikumiirge ndustumisekohta planeeringulahendusega.
Kohalikud omavalitsusedesitavad PlanS $ 25 llikes 5 ning MaaKS $ 5 l1ikes 2 nimetatud
informatsiooni planeeringute kohta Maa-ametile osaliselt digitaalselt ehk siis
detailplaneeringu vdlispiiri ruumikuju vektorkujul (GIS/CAD formaadis), detailplaneeringu
plaanid pildina ning pdhiandmeid ja menetlust puudutava info tabelandmetena. Sellest
tulenevaltpalume nimetatud andmed esitada vastaval kujul.
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sdlmitakse leping Vihula vallavalitsuse ja tiiitja vahel. Lepingu koopia lisatakse
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