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Arvamuste ja kooskõlastuste koondtabel
1.

KOOSKÕLASTUSED

Jrk Kaasatud
nr kooskõlastaja
1
Muinsuskaitseamet

2

3

Keskkonnaamet

Kuusalu Vallavalitsus

Kooskõlastuse sisu

Pädeva asutuse põhjendus ja otsus esitatud
kooskõlastuse osas
Muinsuskaitseameti 23.03.2021 e-kiri nr 8-1/21- Otsus:
154/6767-3:
Lugeda ehitusloa eelnõu Muinsuskaitseameti poolt
„Muinsuskaitseamet on kooskõlastanud 02.05.2019 kooskõlastatuks.
Maantee nr 11265 Valkla−Haapse km 1,903 Valkla
silla ümberehituse põhiprojekt, töö nr PP19003,
projekteerija P.P.Projekt OÜ. Kooskõlastus nr
34991.“
Põhjendus:
*vt märkus
Otsus:
Pädev asutus eeldab EhS § 42 lg 9 alusel , et
Keskkonnaamet ei soovinud ehitusloa eelnõu ja KMH
algatamata jätmise osas arvamust avaldada või seisukohta
võtta.
Põhjendus:
*vt märkus

-

Otsus:
Pädev asutus eeldab EhS § 42 lg 9 alusel, et Kuusalu
Vallavalitsus ei soovinud ehitusloa eelnõu ja KMH
algatamata jätmise osas arvamust avaldada või seisukohta
võtta.
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2.
ARVAMUSED
2.1.Puudutatud asutused ja isikud
Jrk Arvamuse esitaja
nr
1
AS Connecto Eesti

2

3

Elektrilevi OÜ

Telia Eesti AS

Arvamuse sisu

Pädeva asutuse põhjendus ja otsus esitatud arvamuse
osas
AS Connecto Eesti esitas oma arvamuse 18.03.2021 Otsus:
e-kirjaga nr 8-1/21-154/6767-2.
Ehitustöödel arvestada projekti kooskõlastuses nr
„Tööde teostamisel lähtuda 18.04.2019 ELA SA KK1790HR toodud tingimustega.
halduse poolt väljastatud kooskõlastuse KK1790HR
tingimustest.“
Põhjendus:
*vt märkus
Otsus:
Pädev asutus eeldab EhS § 42 lg 9 alusel, et arvamuse
avaldaja ei soovinud ehitusloa eelnõu osas arvamust
avaldada.
Põhjendus:
*vt märkus

-

Otsus:
Pädev asutus eeldab EhS § 42 lg 9 alusel, et arvamuse
avaldaja ei soovinud ehitusloa eelnõu osas arvamust
avaldada.
2.2.Piirnevate kinnisasjade omanikud, kes arvamust ei avaldanud
Järgnevas tabelis toodud kinnisasjade osas tee ehitusloa eelnõu menetluse käigus arvamust ei avaldatud. Kui arvamuse andja ei ole kümne päeva
jooksul eelnõu saamisest arvates arvamust avaldanud ega ole taotlenud tähtaja pikendamist, eeldatakse, et arvamuse andja ei soovi ehitusloa eelnõu
kohta arvamust avaldada (EhS § 42 lg 9).
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Kinnisasja nimi
Valkla-Forelli
Vanatamme tee 3
Vanatamme tee 3a
Valkla hooldekodu
Valkla mõis

Katastriüksuse tunnus
35201:001:0183
35201:001:0408
35201:001:0113
35201:001:0622
35201:001:0057

* Kui kooskõlastaja või arvamuse andja ei ole kümne päeva jooksul tee ehitusloa eelnõu saamisest arvates
kooskõlastamisest keeldunud või arvamust avaldanud ega ole taotlenud tähtaja pikendamist, loetakse ehitusloa eelnõu kooskõlastaja poolt vaikimisi kooskõlastatuks või
eeldatakse, et arvamuse andja ei soovi ehitusloa eelnõu kohta arvamust avaldada (EhS § 42 lg 9).
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