




K O R R A L D U S

Haapsalu,					                                  20. veebruar 2013 nr 92




Projekteerimistingimuste kinnitamine 
(F.J.Wiedemanni tn 13-9, Haapsalu)


Läbi vaadanud Haapsalu Linnavalitsusele esitatud taotluse projekteerimistingimuste saamiseks F.J.Wiedemanni tn 13 kinnistul asuva elamus korteris 9 küttekeha ehitamiseks ning juhindudes ehitusseaduse § 19 lg 1 p 2, lg 3, Haapsalu Linnavolikogu 26.11.2004 määrusega nr 47 kinnitatud Haapsalu linna ehitusmääruse § 22, § 24, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 1, § 30 lg 1 p 3, Haapsalu põhimääruse § 35 lg 1 p 3 ning haldusmenetluse seadusest Haapsalu Linnavalitsus

k o r r a l d a b:

	Kinnitada Haapsalus F.J.Wiedemanni tn 13 kinnistul asuva korter 9 küttekeha ehitusprojekti projekteerimistingimused nr 5-13 (lisatud).
	Korraldus teha teatavaks Mikk Link`ile (mikklink@gmail.com) korralduse koopia saatmisega e-posti teel,  Diana Link`ile  (Tartu maakond) korralduse koopia saatmisega posti teel.
	Korraldus jõustub teatavakstegemisest.





Andreas Rahuvarm   
Aselinnapea linnapea ülesannetes 				Erko Kalev
				Linnasekretär









Lisa 
Haapsalu Linnavalitsuse 
                                                                                          20.02.2013.a korraldusele nr 92
    
PROJEKTERIMITINGIMUSED nr 5-13
KOERTERELAMUS KORTERISSE NR 13 KÜTTEKEHA EHITUSPROJEKTI KOOSTAMISEKS.


ASUKOHT                     F.J.Wiedemanni tn  13 korter 9, Haapsalu, Läänemaa
                                         Haapsalu vanalinna muinsuskaitseala, reg nr 27013.
KINNISTU     
katastritunnus:                   18301:003:0035
pindala:                              2394m2
omanikud:                          korter 9 – Mikk Link, Diana Link, 

Projekteerimise lähtematerjal
Projekti koostamisel lähtuda kehtivatest normidest (EPN), standarditest (EVS) ja Eesti vabariigi õigusaktidest.
	Kehtiv üldplaneering: Haapsalu Linnavolikogu 24.11.2006 otsusega nr 84 kehtestatud „Haapsalu üldplaneering“.
	Kehtiv detailplaneering: kinnistul puudub kehtiv detailplaneering.
	Katastriüksuse sihtostarve: elamumaa.
Kinnistul paiknevate ehitiste loetelu ehitisregistri andmetel: 10 korteriga elamu (reg nr 105001705), elamu nr 2 (reg nr 105001706), kõrvalhoone (reg nr 105001707). 

Nõuded projekteerimiseks
ÜLDIST: korterisse nr 9 kavandatakse ehitada puuküttel pliidi baasil töötav küttesüsteem. 
	Projektis näha ette paigaldatava pliidi tüüp, projekteerida korteri küttesüsteem.
Pliidi projekteerimisel arvestada olemasoleva vahelae konstruktsiooni kandevõimega, vajadusel tugevdada. 
Vaheseinte lammutamisega ei tohi kaasneda kandvate konstruktsioonide nõrgenemine.  
	Projekteerida ventilatsioon.
	TULEOHUTUS: Tagada ehitise vastavus tuleohutusnõuetele.

Nõutavad kooskõlastused ehitusprojektile enne projekti esitamist ehitus-planeerimisosakonnale ehitusloa saamiseks:
Riigiasutused: Lääne-Eesti  Päästekeskus;
	Naaberkortereite omanikud (alumine korter nr 1, kõrval paiknev korter nr 8).

Muud nõuded
Projekti koosseis peab vastama ehitusloa saamiseks ehitusprojektile esitatavatele 
nõuetele (MKM 17.09.2010. a määrus nr 67).
	Projekteerimisel lähtuda Vabariigi Valitsuse 17.09.2010 määrusega nr 315 kehtestatud tuleohutusnõuetest.

Projektis peavad olema selgelt välja toodud lammutatavad ja ehitatavad konstruktsioonid, kasutatavad materjalid. 
	Asendiplaan koostada topo-geodeetilisel alusplaanil mõõtkavas M1:500. 
	Ehitusloa saamiseks esitada Linnavalitsusele kooskõlastustega köidetud eelprojekt projekt 2 eksemplaris. 
Käesolevad tingimused on kehtivad kahe aasta jooksul alates nende kinnitamisest.




