




K O R R A L D U S

Haapsalu,					                                      20. aprill 2012 nr 252




Projekteerimistingimuste kinnitamine 
(Kiltsi 12b, Haapsalu)


Haapsalu Linnavalitsus on läbi vaadanud esitatud taotluse  projekteerimistingimuste väljastamiseks Haapsalus Kiltsi tee 12b kinnistul asuva korterelamule moodulkorstna ehitamiseks.
Juhindudes ehitusseaduse § 19 lg 1 p 2, lg 3, Haapsalu Linnavolikogu 26.11.2004 määruse nr 47 „Haapsalu linna ehitusmääruse“ § 22, § 24, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 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 Kiltsi tee 12b kinnistul asuva korterelamule moodulkorstna projekteerimiseks projekteerimistingimused nr 10-12 (lisatud).
	Korraldus teha teatavaks Eevi Eichlerile, Terje Kuuskmannile, Leelo Alasile, Tamara Pajole, Maarika Koopile, Sergei Staršinovile, Piia Heinmetsale, Eha Toomsaarele, Slava Kolpakovile, Marga Järvele, Aivar Sarrapikule ja Aili Kaljusaarele korralduse koopia saatmisega posti teel.
	Korraldus jõustub teatavakstegemisest.





Urmas Sukles   
Linnapea 				Erko Kalev
				Linnasekretär







Lisa 
Haapsalu Linnavalitsuse 
                                                                                   20.04.2012.a. korraldusele nr  252 
                                                    

PROJEKTERIMITINGIMUSED
KORTERELAMULE MOODULKORSTNA EHITAMISEKS.


ASUKOHT     Kiltsi tee 12b, Haapsalu, Läänemaa
KINNISTU     
katastritunnus:                  18301:016:0050
registriosa number:           
pindala:                             7445 m2
omanikud:                         Terje Kuuskmann, Leelo Alasi, Tamara Pajo, Maarika Koop,
                                          Eevi Eichler, Sergei Staršinov, Piia Heinmets, Eha Toomsar,  
                                          Slava Kolpakov, Marga Järv, Aivar Sarrapik, Aili Kaljusaar.

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: puudub.
Katastriüksuse sihtostarve: elamumaa.
	Krundi üldplaneeringujärgne juhtfunktsioon: korterelamutemaa.
	Kinnistul paiknevate ehitiste loetelu ehitisregistri andmetel: 2-korruseline 12 korteriga korterelamu  (reg nr 105003315). 


Linnaehituslikud ja arhitektuursed nõuded projekteerimiseks
ÜLDIST: Korterelamul puudub ühine küttesüsteem. Kortereid köetakse õhk-soojuspumpadega. Korter 5 omanik taotlust aluseks võttes on lubatud korterelamu õuepoolsele fassaadile projekteerida metallist moodulkorsten ja korterisse täiendav küttekeha (nt puiduga köetav ahi) arvestades kehtivaid tuleohutusnõudeid. 
HOONESTUSALA: Korterelamu hoonestusala ei suurendata. 
	EHITISTE LUBATUD SUURIM KÕRGUS: olemasolev; moodulkorstna kõrgus tuleb projekteerita vastavalt nõuetele. 
	KORRUSTE ARV: 2. 
	KATUSETÜÜP: kahepoolse kaldega viilkatus.  
	KATUSEKALLE: katuse räästanurk ca 200.
	KATUSEKATE: eterniitkate. 
	HARJAJOON/RÄÄSTAJOON: elamu harjajoon on paralleelne Kiltsi teega. Harja- ja räästakõrgusi ei muudeta. 
	     AKNAD JA UKSED: avatäidete kuju ja jaotust ei muudeta.
VÄLISVIIMISTLUS: krohv.  
PARKIMINE: oma kinnistul.

Nõutavad kooskõlastused ehitusprojektile enne projekti esitamist ehitus-planeerimisosakonnale ehitusloa saamiseks:
Riigiasutused: Lääne-Eesti  Päästekeskus;

Muud nõuded
Projekt peab vastama ehitusloa saamiseks ehitusprojektile esitatavatele 
nõuetele (MKM 17.09.2010. a määrus nr 67).
	Projekteerimisel lähtuda Vabariigi Valitsuse 27.10.2004 määrusega nr 315 kehtestatud tuleohutusnõuetest.
	Projektis näidata ära korstna asukoht fassaadil ja küttekeha korteriplaanil. 

Asendiskeem esitada mõõtkavas M1:500. 
	Ehitusloa saamiseks esitada Linnavalitsusele kooskõlastustega köidetud eelprojekt projekt 2 eksemplaris. Ehitusloa taotlemiseks minimaalne projekti maht: eelprojekt.

Käesolevad tingimused on kehtivad kahe aasta jooksul alates nende kinnitamisest.
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