Lisa
Anija VV 12.04.2004 korraldusele nr 287

Andmed kaevaja kohta:

Kaevetööloa taotlus nr

Füüsilise isiku nimi
või ettevõtte nimetus: …………………………………………….
Aadress: ……………..…………………………………………….
Tel. nr.-d: ……………....……………………………………………
Jrk.
nr.

Kaevamistööde teostamise koht

Tänavakatte
liik

Kaevamistööde
põhjus

Kaevamistööde planeeritud
alguse aeg

lõpptähtaeg

1

2

Katendi taastamise tähtaeg
KAEVAJANA KOHUSTUN:
1. Täitma Anija Vallavolikogu 26.02.2004 määrusega nr 60 kinnitatud Anija valla kaevetööde eeskirja ja muude seadusandlike aktide nõudeid.
2. Täitma kaevamisloa kooskõlastamisel esitatud tingimusi.
3. Võtma täieliku vastutuse kaevamise käigus maa-aluste rajatiste või geodeetiliste
märkide rikkumise eest.
4. Koostama enne kaeviku tagasitäitmist nõuetekohased teostusjoonised pinnasesse paigaldatud kommunikatsioonide või ehitiste kohta.
5. Lõpetama kaevamistööd ja taastama tänavakatted ning haljastuse planeeritud tähtaegadeks.
6. Tagasitäitetööd teostama vastavalt Anija valla kaevetööeeskirjadele ja projektijärgsetele nõuetele
GARANTIIKIRI
Kinnitan, et ……...…...……………………….. on organiseerinud kõik vajalikud materjalid, vahendid ja tööjõu kaevamistööde tähtaegseks lõpetamiseks.
(kaevaja nimi või nimetus)

Kinnitan, et peale katendi taastamise tähtaja möödumist on ülaltoodud kaevamistööde teostamise kohas likvideeritud kõik kaevamistöödega
seotud ümberkorraldused (taastatud on kaevetöödega rikutud aiad, äärekivid jms.), eemaldatud materjalide ülejäägid, taastatud rikutud haljastus, puhastatud ehitusliivast ja -tolmust tänava- ja kõnniteekate.
Ettevõtte juht ………………………………….
(ees ja perekonnanimi)
Tel.: …………………………………
Allkiri …………………………………..

Vastutaja

…………………………………………
……………………………
(ees ja perekonnanimi)
Tel.: ……………………………………………….
Allkiri ……………………………………………….

Anija Vallavalitsuse poolt on
tehnilise järelvalve teostajaks valla avalikel maadel, tee- ja tänavamaal toimuvate kaevetööde osas määratud ……………………………………………...…
(nimi ja allkiri)

Märkus: Kaevamisloa otsene väljaandja näitab ära igal konkreetsel juhul, kellega alltoodud institutsioonidest tuleb taotlus kooskõlastada
Kaevamistööde asukoha skeem ja vajaduse korral liikluse ümberkorralduse skeem.

Avalikes kohtades kaevetööde teostamise korral informeerimda vähemalt
kolm päeva enne kaevetööde algust
kohalikke elanikke raadio või ajalehe
kaudu

ANIJA VALLAVALITSUSE

LUBA nr. ............
kaevamistööde teostamiseks ja tänava sulgemiseks

Garanteerin asfaltkatte taastamise
pöördel märgitud kuupäevaks, kui
töö teostamisel ei esine minu
ettevõttest mittesõltuvaid takistusi.
TAASTAMISE
GARANTIITASU

Ettevõtte nimetus :

..........................................................
Ettevõtte esindaja nimi ja allkiri :

....................................

ehitusprojekti alusel vastavalt Anija valla kaevetööde
eeskirjale
Loa väljastas ……………………………………….….

1. Põhja Regionaalne maanteeamet (Pärnu mnt 463 Tallinn tel 630 4800)

........................................................
.........................................................
Kuupäev :

.................................
" .......... " .............................. 20....... a.

2. AS Eesti Telekom (Hobujaama 4 Tallinn, tel. 160)

7. Oü Velko AV (Kreutzwaldi 6 Kehra, tel. 6084272)

3. Elektrilevi OÜTallinna ja Harju osak (Kadaka tee 63 Tallinn, tel. 1545)

8. Anija Vallavalitsuse järelvalve spetsialist (Kreutzwaldi 2 Kehra, tel. 6084337)

4. Põhja -Eesti Päästekeskus (Raua 2 Tallinn tel 628 2100)

9. Kinnistu valdaja(d)

5. Muinsuskaitseamet (Uus tn 18 Tallinn, tel.6403050)

6. Ehitise või rajatise teostusmõõdistuse tegija

Kaevetööd nõuetekohaselt teostatud.

Kaevetööluba lõpetatud

……………………………………………..
"…………." ………………………………… 200….. a

