




K O R R A L D U S

Haapsalu,					                                        17. aprill 2013 nr 251




Projekteerimistingimuste kinnitamine 
(Linda tn 9, Haapsalu)


Läbi vaadanud Haapsalu Linnavalitsusele esitatud taotluse  projekteerimistingimuste saamiseks Haapsalus Linda tn 9 kinnistul asuva korterelamu  katlamaja projekti koostamiseks ja 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 Linda tn 9 kinnistul asuva korterelamu katlamaja projekti projekteerimistingimused nr 22-13 (lisatud).
	Korraldus jõustub teatavakstegemisest.





Urmas Sukles     
Linnapea  				Erko Kalev
				Linnasekretär











                                                                         Lisa 
Haapsalu Linnavalitsuse 
                                                                                         17.04.2013.a.
                                                                                                              korraldusele  nr 251



PROJEKTEERIMISTINGIMUSED NR 22-13
OLEMASOLEVA  KORTERELAMU KATLAMAJA PROJEKTI  KOOSTAMISEKS HOONESTATUD KINNISTULE.


ASUKOHT     	       Linda tn 9, Haapsalu, Läänemaa 
                                          Haapsalu vanalinna muinsuskaitseala (reg nr 27013).  
KINNISTU     
katastritunnus:                   18301:005:0550
registriosa number:             29432 
pindala:                              1248m2
omanik:                              Taavi Käsk, Rein Käsk, Sille Tomingas, Marian Mõisa, 
                                           Eha Keevallik


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“.
Kinnistu sihtostarve:  elamumaa.
	Kinnistu üldplaneeringu järgne juhtfunktsioon: elamumaa.
	Kinnistul paiknevate ehitiste loetelu ehitisregistri andmetel: 6-korteriga elamu (reg nr 105000879), kuur (reg nr 105000888). 

Linnaehituslikud ja arhitektuursed nõuded projekteerimiseks
ÜLDIST: käesolevate tingimuste alusel projekteeritakse olemasoleva korterelamu keldrisse pesukuuri ja rullikuuri ruumidesse uue katlamaja ruumid kolme korteri kütmiseks. Ei projekteerita elamu laiendamist, fassaadide muutmist jms.

Insenertehnilised nõuded projekteerimisele
Eriosade projekteerimiseks  taotleda vajadusel võrguvaldajatelt tehnilised tingimused. 
	Lahendada projekteeritavate ruumide ventilatsioon.
	Tehnilisi seadmeid  (s.h. õhksoojuspumbad) jms võib paigaldada ainult õuepoolsele fassaadile. 

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 ümberehitatavad konstruktsioonid. 
	Asendiplaan koostada topo-geodeetilisel alusplaanil koos tehnovõrkudega mõõtkavas M1:500. 
	Ehitusloa saamiseks esitada Linnavalitsusele kooskõlastustega köidetud eelprojekt projekt 2 eksemplaris. 


Nõutavad kooskõlastused ehitusprojektile enne projekti esitamist ehitus-planeerimisosakonnale ehitusloa saamiseks:
Riigiasutused: Lääne-Eesti  Päästekeskus, Muinsuskaitseamet. 
	Projekt tuleb kooskõlastada korterite omanikega;

Käesolevad tingimused on kehtivad kahe aasta jooksul alates nende kinnitamisest.




























