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Määrus kehtestatakse Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse§ 6 lõike 51alusel.

§ 1. Asustusüksuste nimistu ja nende lahkmejooned

 (1) Määrusega kinnitatakse asustusüksuste nimistu asustusüksusena linnade, alevite, alevike ja külade lõikes
maakondade ning neisse kuuluvate valdade ja linnade kaupa (lisatud).

 (2) Määrusega määratakse kindlaks asustusüksuste lahkmejoonteks katastrikaardile kantud asustusüksuste
lahkmejooned määruse jõustumise seisuga.

 (3) Maa-amet registreerib katastrikaardil asustusüksuste lahkmejoontes pärast lõikes 2 nimetatud tähtpäeva
tehtud muudatused.

§ 11. Lahkmejoonte muudatused

 (1) Harju maakonna Harku valla Ilmandu, Muraste ja Suurupi külade lahkmejooni muudetakse uue
asustusüksuse Meriküla moodustamiseks vastavalt katastrikaardi väljavõttele, mis on esitatud käesoleva
määruse lisas 2.

 (2) Saare maakonna Saaremaa valla Koimla ja Taritu külade lahkmejooni muudetakse katastriüksuste Taritu
küla koosseisu arvamisega vastavalt katastrikaardi väljavõttele, mis on esitatud käesoleva määruse lisas 3.
[RT I, 27.02.2018, 3- jõust. 02.03.2018]

§ 2. Rakendussätted

 (1) Regionaalministri 22. detsembri 2006. a määrus nr 9 „Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende
lahkmejoonte määramine” tunnistatakse määruse jõustumisel kehtetuks.

 (2) Asustusüksuste nimistu ja lahkmejoonte osas kohaldatakse määruse jõustumisest kuni 2017. aasta kohaliku
omavalitsuse volikogu valimistulemuste väljakuulutamise päevani lõikes 1 nimetatud regionaalministri
määrusega kinnitatud nimistut ja selle kohaselt kindlaks määratud lahkmejooni.

 (3) Määruse § 1 lõikes 1 nimetatud asustusüksuste nimistu ja § 1 lõike 2 kohaselt kindlaks määratud
lahkmejooned jõustuvad iga kohaliku omavalitsuse üksuse osas selle volikogu 2017. aasta valimistulemuste
väljakuulutamise päeval.
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