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Katastriüksuste piiride ja uute pindalade
kinnitamine ning sihtotstarvete määramine
(Vee tn 10 ja Vaba tn 7 // Krahviaed Haapsalu)


Vastavalt Haapsalu Linnavalitsuse korraldusele teostati Kirss Grupp OÜ poolt olemasolevate katastriüksuste Vee tn 10 ja Vaba tn 7 // Krahviaed piiride muutmiseks katastrimõõdistamine ja koostati  katastrimõõdistamise toimikud. Vastavalt katastriüksustel paiknevate ehitiste ja rajatiste kasutamise otstarbele ja Haapsalu linna üldplaneeringule muutub moodustuva katastriüksuse Vee tn 10 sihtotstarve ärimaaks ja moodustuva katastriüksuse Vaba tn 7 // Krahviaed sihtotstarbeks jääb üldkasutatav maa. Juhindudes maakatastriseaduse § 8, § 9 lg 4, § 16, asjaõigusseadusest, Haapsalu Linnavolikogu 24.11.2006 otsusest nr 84 “Haapsalu linna üldplaneeringu kehtestamine”, Haapsalu Linnavalitsuse 24.11.2010 korraldusest nr 675 “Krundipiiride muutmine (Vee tn 10 ja Vaba tn 7 // Krahviaed)”, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 1, § 30 lg 1 p 3, Haapsalu põhimääruse § 35 lg 1 p 3 ja haldusmenetluse seadusest Haapsalu Linnavalitsus

k o r r a l d a b:

	Kinnitada katastriüksustele koha-aadressiga Vee tn 10, Haapsalu, Läänemaa (katastritunnus 18301:005:0001, pindala 7208 m2, sihtotstarve 100% üldkasutatav maa, kinnistu registriosa nr 1672532, omanik Vello Kuhi) ja koha-aadressiga Vaba tn 7 // Krahviaed, Haapsalu, Läänemaa (katastritunnus 18301:005:0024, pindala 33056 m2, sihtotstarve 100% üldkasutatav maa, kinnistu registriosa nr 1373532, omanik Haapsalu linn) uued piirid (katastriüksuste plaanid ja asendiplaan lisatud).

Määrata katastriüksusele koha-aadressiga Vee tn 10, Haapsalu, Läänemaa sihtotstarve 100% ärimaa (002; Ä) ja kinnitada uus pindala 7209 m2. Katastriüksusel lasuvad seadusjärgsed kitsendused, vastavalt asjaõigusseaduse § 158 (elektrikaabel). 
Määrata katastriüksusele koha-aadressiga Vaba tn 7 // Krahviaed, Haapsalu, Läänemaa, Haapsalu, Läänemaa sihtotstarve 100% üldkasutatav maa (017; Üm) ja kinnitada uus pindala 33059 m2. Katastriüksusel lasuvad seadusjärgsed kitsendused, vastavalt muinsuskaitseseaduse § 24, § 25 (muinsuskaitseala), teeseaduse § 13 (tee kaitsevöönd), asjaõigusseaduse § 158 (elektrikaabel) ja ruumiandmete seaduse § 26 (geodeetiline märk).
Korraldus teha teatavaks korralduse koopia saatmisega posti teel Vello Kuhile (Kastani tn 12-50, Haapsalu 90508) ja ehitus- ja planeerimisosakonnale (R. Reimer) ning korralduse koopia (2 eksemplari) üleandmisega maakorraldusosakonna maaregistri spetsialistile (M. Kohtring). 
Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
Käesoleva korralduse peale võib esitada kaebuse Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse teatavakstegemisest.
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