





K O R R A L D U S

Haapsalu,							           	      29. juuni 2011 nr 410




Projekteerimistingimuste kinnitamine 
(Kuuse tn 21, Haapsalu)


Läbi vaadanud taotluse nr 7-2.15/2556 Kuuse tn 21 kinnistule aiamaja projekti  projekteerimistingimuste saamiseks 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 2, Haapsalu põhimääruse § 35 lg 1 p 2 ning haldusmenetluse seadusest Haapsalu Linnavalitsus
k o r r a l d a b:

	Tunnistada kehtetuks Haapsalu Linnavalitsuse 16.03.2011korraldus nr 178 „Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kuuse tn 2, Haapsalu).
	Kinnitada Kuuse tn 21, Haapsalu aiamaja projekti projekteerimistingimused nr 23-11 (lisatud).
	Korraldus teha teatavaks Heinar Kaasik`ule (hkprojekt@hot.ee), ehitus- ja planeerimisosakonnale (A. Joost).

Korraldus jõustub teatavakstegemisest.




Urmas Sukles
Linnapea  				Erko Kalev
				Linnasekretär







TINGIMUSED EHITUSPROJEKTI KOOSTAMISEKS
Ehitusseadus § 19 lg1
Nr. 23-11  “27” juuni  2011 

Tingimused kinnitatud:
Haapsalu Linnavalitsuse korraldusega nr  410      , 
29.juuni 2011
Projekti nimetus
Aiamaja projekt 
Krundi asukoht
Kuuse tn 21, Haapsalu 
Taotleja nimi
Heinar Kaasik
Krundi andmed
katastritunnus 18301:010:0680,  kinnistusraamatu registriosa nr 321532/3215, pindala  832m2, maakasutuse sihtotstarve - 100% elamumaa.
Projekti koostamisel arvestada alljärgnevat: 


	Koostada aiamaja projekt arvestades tuletõrje, tervisekaitse ning teiste kehtivate normidega. Projekt peab vastama ehitusloa saamiseks ehitusprojektile esitatavatele nõuetele (MKM 17.09.2010 määrus nr 67). 
	Projekti koosseisus esitada  digitaalne topo-geodeetiline asendiplaan M 1:500, millele on kantud krundi piirid, ol.olevad ja  projekteeritavad ehitised (ehitiste nurkade koordinaadid L-EST süsteemis) olemasolevad tehnovõrgud, projekteeritud tehnovõrgud jne.
	Projekti koosseisus peavad sisalduma plaanid, vaated, lõiked mõõtkavas M 1:100 või 1:50, vajadusel detailide joonised.
	Ajamaja projekteerida krundi piiril asuva kivist tuletõkkeseinaga kasvuhoone asemele, nii et olemasolev kivisein jääb projekteeritavale majandushoonele tuletõkketarindiks. Piki krundipiiri ei suurendata hoonestusala ega ehitise kõrgust.  
	Majandushoone projekteerida ühepoolse kaldkatusega, katteks plekk, kivi.
	Välisseinad viimistleda puidu või krohviga.
	Projekti mahus anda välisviimistluse materjalide ja värvitoonide lahendus.
	Projekt kooskõlastada Tamme 12 omanikuga (majandushoone projekteeritakse ühisele krundipiirile).
	Projekteerimisel lähtuda Vabariigi Valitsuse 27.10.2004 määrusega nr 315 kehtestatud tuleohutusnõuetest. Projekt kuulub kooskõlastamisele Lääne-Eesti  Päästekeskuses.

Ehitusloa saamiseks esitada Linnavalitsusele kooskõlastustega köidetud ehitusprojekt 2 eksemplaris.
Tingimused
koostasid:

Aselinnapea                                                  ………………………  Peeter Vikman

Linnaarhitekt                                                 ……………………  Anu Joost
Käesolevad tingimused on kehtivad kahe aasta jooksul alates nende kinnitamisest



