




K O R R A L D U S

Haapsalu,					                                28. detsember 2012 nr 730




Projekteerimistingimuste kinnitamine 
(Potissepa tänava kaugküttetorustiku 
rekonstrueerimine, Haapsalu)


Läbi vaadanud Erakütte AS Haapsalu osakonna esitatud taotluse kaugküttetorustiku (Potissepa tänava soojuskambrite K10.4 ja K10.5 vaheline lõik)  rekonstrueerimise projekteerimistingimuste saamiseks ja juhindudes . 
Juhindudes ehitusseaduse § 19 lg 1 p 2, lg 3, Haapsalu Linnavolikogu 26.11.2004 määrusega nr 47 kinnitatud Haapsalu linna ehitusmääruse § 23, § 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 Potissepa tänava soojuskambrite K10.4 ja K10.5 vahelise kaugküttetorustiku rekonstrueerimisprojekti projekteerimistingimused nr 31-12 (lisatud).
	Korraldus teha teatavaks Eraküte AS Haapsalu osakonnale (rein.paju@dalkia.ee) ja

DEM Projekt OÜ-le (irina@demprojekt.ee) korralduse koopia saatmisega e-posti teel.
	Korraldus jõustub teatavakstegemisest.





Urmas Sukles   
Linnapea 				Erko Kalev
				Linnasekretär







Lisa 
Haapsalu Linnavalitsuse 
                                                                                   28.12.2012.a. korraldusele nr 730
                                                    

PROJEKTERIMITINGIMUSED nr 31-12
KAUGKÜTTETORUSTIKU REKONSTRUEERMISE EHITUSPROJEKTI KOOSTAMISEKS (soojakambrite K10.4 ja K10.5 lõik Potissepa tänaval).


ASUKOHT                      Potissepa tänava soojakambrite K10.4 ja K10.5 vaheline lõik, 
                                         Haapsalu, Läänemaa
KINNISTU     
katastritunnus:                  18301:008:0028
registriosa number:           2897732 
pindala:                             871m2
omanik:                             Haapsalu linn 

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“.
Katastriüksuse sihtostarve: transpordimaa.
	Krundi üldplaneeringujärgne juhtfunktsioon: transpordimaa.

Linnaehituslikud ja arhitektuursed nõuded projekteerimiseks
ÜLDIST: kavandatakse rekonstrueerida olemasolev amortiseerunud kaugküttetorustik, mis asub linna tänavamaal. 
	HEAKORRASTUS: projektis näha ette murupindade, kõnniteede ja sõiduteede katendite taastamine.
Tänavamaade taastamisel arvestada:
	Haapsalu Linnavolikogu 26.02.2010 määrusega nr 5 „Haapsalu linna kaevetööde eeskiri“, mis reguleerib kaevamist ja kaeve taastamist.

Haapsalu Linnavolikogu 26.02.2010 määrus nr 6 „Teede ja tänavate sulgemise maks“.

Muud nõuded
Projekt peab vastama ehitusloa saamiseks ehitusprojektile esitatavatele 
nõuetele (MKM 17.09.2010. a määrus nr 67).
	Asendiplaan koostada digitaalselt mõõdistatud topo-geodeetilisel alusplaanil koos tehnovõrkudega mõõtkavas M1:500. Geodeetiline alusplaan ei tohi olla vanem kui 2 aastat.
	Projekteerimisel lähtuda AS Eraküte Haapsalu osakonna koostatud soojustorustiku projekteerimise lähteülesandest nr 2/2012 
	Enne ehitusloa taotlemist seada isiklik kasutusõigus AS Erakütte kasuks rekonstrueeritava torustiku osas. 


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


Nõutavad kooskõlastused ehitusprojektile enne projekti esitamist ehitus-planeerimisosakonnale ehitusloa saamiseks:
AS Eraküte Haapsalu osakond;
Kõigi antud maa-alal maa-aluseid kommunikatsioone omavate asutustega. 



Käesolevad tingimused on kehtivad kahe aasta jooksul alates nende kinnitamisest.
Lisa - asendiskeem













