





K O R R A L D U S

Haapsalu								  21. mai 2014 nr 366




Kasutusloa väljaandmine 
Sadama tn 1 kaksikelamu kasutamiseks


Läbi vaadanud Haapsalu Linnavalitsusele esitatud kirjaliku taotluse nr.3750 Haapsalu linnas Sadama tn. 1 kinnistule (katastritunnus 18301:004:0070) laiendatud ehitise (ehitisregistri kood 105003060 ) kasutamiseks kasutusloa saamiseks ning juhindudes ehitusseaduse §-dest 32-37, § 72, Haapsalu linna ehitusmääruse § 27, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 1, § 30 lg 1 p 3, Haapsalu põhimääruse § 48 lg 1 p 2 ja haldusmenetluse seadusest Haapsalu Linnavalitsus

k o r r a l d a b :

	Anda välja kasutusluba Haapsalu linnas Sadama tn 1 kinnistule (katastritunnus 18301:004:0070) laiendatud ehitise (ehitisregistri kood 105003060 ) kasutamiseks.

Ehitisregistri koodiga nr 105003060   ehitise kasutusloale kanda ehitise kasutamise otstarbeks: Kaksikelamu (11102).
Korraldust on õigus vaidlustada 30 päeva jooksul, arvates päevast, millal vaiet esitama õigustatud isik korraldusest teada sai või oleks pidanud teada saama, esitades vaide Haapsalu Linnavalitsusele haldusmenetluse seadusega vaidemenetlusele kehtestatud korras. Korralduse peale on kaebeõigusega isikul õigus esitada kaebus Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustiku §-s 46 sätestatud tähtaegadel ja halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.
Korraldus jõustub teatavakstegemisest.




Urmas Sukles								
Linnapea			Erko Kalev
			Linnasekretär	
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SELETUSKIRI

OÜ Ehto esitas 16.05.2014.a. kasutuloa taotluse nr.3750     Haapsalu linnas   Sadama tn. 1 kinnistul laiendatud kaksikelamu  kasutusele võtuks.

Ehitise laiendamiseks on Haapsalu Linnavalitsuse  alusel väljastatud ehitusluba nr.966

Ehitiste ülevaatused teostati 19.05.2014.a. ning mittevastavusi ei tuvastatud (Ehitiste ülevaatuse akt nr     ).

Taotlus on esitatud vormikohaselt, taotlusele on lisatud nõutavad lisad.

Riigilõiv summas 31,95 eurot on tasutud 08.05.2014.a.         

Kasutusluba on vajalik ehitise arvele võtmiseks ja seadustamiseks ehitisregistris.

Korraldus teha teatavaks kasutusloa taotlejale OÜ Ehto korralduse koopia ja kasutusloa saatmisega posti teel ning postipoisi kaudu linnavalitsuse ehitus- ja planeerimisosakonnale (Tõnu Tammesalu) ja maakorraldus osakonnale (Marju Kohtring).
	


KOOSKÕLASTATUD:

Peeter Vikman
Aselinnapea 		  	 		

Tõnu Tammesalu
Ehitusjärelevalve spetsialist	

Erko Kalev
Linnasekretär 		  	 		


Ettekandja
Tõnu Tammesalu

