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Geodeetiliste märkide kooskõlastus 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
________________________________________________ a. 
__________________________________ 
/allkiri/ 
planeerimisosakond T

Tööde teostusjoonised tellitud 
 
______________________________ a. 
 
________________________________ 
/allkiri/ 

 
TAOTLUS 

kaeveloa saamiseks 
 
Tööde teostaja organisatsioon _______________________________________________________________________ 

Aadress ja telefon _________________________________________________________________________________ 
 
Andmed teostatavate tööde kohta: 
Jrk 
nr 

Tööde teostamise koht (tänava 
nimetus ja põiktänavate vahe) 

Tööde nimetus ja lahtikaevatava katte 
pindala (ruutmeetrites) 

Lahtikaevatava katte 
liik 

Taastamiseks planeeritud tööd  
ja nende tähtajad 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
Tööde algus: _______________________________ Tööde lõpp: _________________________________ 
 
Tõendan oma allkirjaga, et olen teadlik ja kohustun täitma “Pärnu linna kaevetööde eeskirja” (Pärnu Linnavolikogu 01. märts 2009 määrus nr 3).  
Tööde teostamise kohal vastutab ohutustehnika ja tööde teostamise tingimuste täitmise eest _______________________, kelle aadress on 
_______________________________ ja telefon on _______________________. 
Avalduse esitaja ____________________________ /allkiri/ _____________________________ /amet, volitus/  
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Kooskõlastamised ja tingimused 

 
 

 
 

Asutuse nimetus Vajab kooskõlastust 
Elektrilevi OÜ  
AS Telia  
AS Pärnu Vesi  
AS Fortum Eesti   
Keskkonnaamet  
Päästeamet  
Muinsuskaitseamet  
Maanteeameti Pärnumaa büroo  
Pärnu Linnavalitsuse planeerimisosakonna ehitusjärelevalve teenistus  
Füüsiline või juriidiline isik (valdaja/omanik)  
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