



  
K O R R A L D U S

Haapsalu                                                                                         	13. juuli 2011 nr 430




Projekteerimistingimuste kinnitamine 
(Mihkli tn 8a, Haapsalu)


Läbi vaadanud Tiina Sepa taotluse nr 7-2.15/2645 Mihkli tn 8a kinnistule kõrvalhoone projekti projekteerimistingimuste saamiseks ja juhindudes ehitusseaduse § 19, Haapsalu Linnavolikogu 26.11.2004 määruse nr 47 „Haapsalu linna ehitusmäärus“ § 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 Mihkli tn 8a, Haapsalu asuvale kinnistule kõrvalhoone projekti  projekteerimistingimused nr 26-11 (lisatud).
	Korraldus teha teatavaks Tiina Sepp`ale (tiina.sepp.005@mail.ee" tiina.sepp.005@mail.ee), ehitus- ja planeerimisosakonnale (A.Joost). 
	Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
Korraldus avalikustada  väljapanekuga linnavalitsuse fuajees. 




Urmas Sukles  
Linnapea                                                                                          Erko Kalev 
                                                                                                         Linnasekretär                                                                                                                                                                             















TINGIMUSED EHITUSPROJEKTI KOOSTAMISEKS
Ehitusseadus § 19 lg1
Nr. 26-11,  “11” juuli  2011

Tingimused kinnitatud:
Haapsalu Linnavalitsuse korraldusega 
nr 430      13.juuli 2011
Projekti nimetus
Kõrvalhoone projekt
Krundi asukoht
Mihkli 8a
Taotleja nimi
Tiina Sepp
Krundi andmed
katastritunnus 18301:006:0500, kinnistusraamatu registriosa nr 518332/5183, 
pindala 375m2, maakasutuse sihtotstarve - 100% elamumaa
Projekti koostamisel arvestada alljärgnevat: 


1.	Koostada kõrvalhoone ehitusprojekt arvestades tuleohutus, tervisekaitse ning teiste kehtivate normidega. Projekt peab vastama ehitusloa saamiseks ehitusprojektile esitatavatele nõuetele (MKM 17.09.2010. a määrus nr 67).
2.	Kuna kinnistu asub Haapsalu Muinsuskaitsealal (reg nr 270139), peab projekteerimisel lähtuma muinsuskaitseala põhimääruses kehtestatud põhimõtetest ja nõuetest.
3.	Projekti koosseisus esitada asendiplaan M 1:500 topo-geodeetilisel alusplaanil.
4.	Projekti koosseisus antakse vaated, plaanid ja lõiked mõõtkavas 1:50 või 1:100, detailid vastavalt vajadusele.

5.	Kõrvalhoone projekteerida:
	lihtsa ristkülikulise põhiplaaniga;
	kaldkatusega (kalle 25-300);
	katusekatteks valtsitud tsinkplekk analoogselt elamukatusekattele;
	välisseinte viimistluseks värvitud puitlaudis;
	aknad-uksed puidust;
	välisviimistluse värvitoonid analoogselt elamu toonidele.


6.	Projekteerimisel lähtuda Vabariigi Valitsuse 27.10.2004 määrusega nr 315 kehtestatud tuleohutusnõuetest. Projekt kuulub kooskõlastamisele Lääne-Eesti Päästetekeskuses.
7.	Projekt kooskõlastada linna muinsuskaitse peaspetsialistiga.

Kuna projekteeritava kõrvalhoone pindala on alla 60m2, esitada Linnavalitsusele kirjaliku nõusoleku saamiseks kooskõlastustega       köidetud eelprojekt 2 eksemplaris. 
Lisad:
asendiskeem
Tingimused
koostasid:

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

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




