



NELJANDA KOOSSEISU

KOMMUNAALKOMISJONI KOOSOLEKU P R O T O K O L L


Haapsalus								26. mai 2003 nr 6


Algus kell 16.30, lõpp kell 18.30

Juhatas ja protokollis	komisjoni esimees Toivo Hein
Võtsid osa	Kaido Antsve, Ivar Astok, Toivo Hein
Puudus	Kalju Aigro, Arder Väli

Kutsutud	aselinnapea Jüri Kurba, linnaarhitekt Anu Joost, linna haljastuse peaspetsialist Marek Lind



Päevakord:
Haapsalu Linnavolikogu 30.05.2003 istungile esitatud ja kommunaalkomisjoni menetlusse suunatud eelnõude läbivaatamine ja seisukoha võtmine.

ARUTATI ja kuulati linnavalitsuse esindajate seisukohti järgmiste eelnõude osas:

	Haljastuse likvideerimise korra kinnitamine
ARUTATI haljastuse likvideerimise korda. Peeti vajalikuks viia eelnõus sisse täpsustavad muudatused.


OTSUSATI:
1. Esitada volikogule muudatusettepanekute tabel (protokolli lisa)
2. Teha volikogule ettepanek toetada eelnõud koos kommunaalkomisjoni muudatuste sisseviimisega ja võtta vastu määrusena.


Haapsalu linna ehitusmääruse esimene lugemine

OTSUSTATI:
1. Teha volikogule ettepanek lõpetada esimene lugemine ja lubada eelnõu teisele lugemisele.
2. Muudatusettepanekud esitada hiljemalt 12. juuniks.


	Heakorraeeskirja täitmiseks koormise kehtestamine

OTSUSTATI:
Teha volikogule ettepanek toetada eelnõud esitatud kujul ja võtta vastu määrusena.


	Katastriüksuse sihtotstarbe määramine (Posti 19, Haapsalu)

OTSUSTATI:
Teha volikogule ettepanek toetada eelnõud esitatud kujul ja võtta vastu otsusena.



Informatsioon Haapsalu linna 2003. a eelarve täitmisest majanduskulude osas

OTSUSTATI:
Esitada linnavalitsusele suunavad küsimused komisjoni huvitavates valdkondades.




Toivo Hein
Juhataja ja protokollija
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Muudatusettepanekud
HALJASTUSE LIKVIDEERIMISE KORD eelnõule


Esitaja		kommunaalkomisjon


Muudatusettepanek 1
Lisada määruse pealkirjale sõnad “Haapsalu linnas”.

Linnavalitsuse seisukoht	arvestada täielikult

Muudatusettepanek 2
Lisada alajaotusele II RAIELUBA p 2.4 all “Tormimurru likvideerimisloa võib taotleda peale tormikahjustuse likvideerimist, kui on takistatud liiklus või tormimurd kujutab endast ohtu inimestele ja varale.

Linnavalitsuse seisukoht	arvestada täielikult

Muudatusettepanek 3
Muuta p 4.5.2 järgnevalt: asendada sõna “looduslikult” sõnadega “ edasiseks arenguks”.

Linnavalitsuse seisukoht	arvestada täielikult

Muudatusettepanek 4
Lisada punkti 4.6 all lause “Otsuse puu kasvukoha sobivuse ja tervisliku seisundi kohta langetab linnavalitsuse spetsialist".

Linnavalitsuse seisukoht	arvestada täielikult

Muudatusettepanek 5
Muuta p 4.8.2.1 järgnevalt: asendada sõna “väärispuud” sõnadega“ dendroloogilist väärtust omavad lehtpuud”

Linnavalitsuse seisukoht	arvestada täielikult


