                       







K O R R A L D U S

Haapsalu,	                                27. juuni 2012 nr 408




Projekteerimistingimuste kinnitamine
(Sadama tn 32, Haapsalu)

Läbi vaadanud Rannarootsi Muuseumi poolt Haapsalu Linnavalitsusele esitatud taotluse  projekteerimistingimuste väljastamiseks Haapsalus Sadama tn 32 kinnistu äärsele ujuvplatvormi laiendamiseks 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 Sadama tn 33 olemasoleva ujuvplatvormi ujuvkaiga laiendamise projekti projekteerimistingimused nr 13-12 (lisatud).

Korraldus teha teatavaks ehitus- ja planeerimisosakonnale (R.Reimer).
Korraldus jõustub teatavakstegemisest.






Urmas Sukles   
Linnapea 				Erko Kalev
				Linnasekretär





PROJEKTERIMITINGIMUSED
OLEMASOLEVA UJUVPLATVORMI LAIENDAMINE UJUVKAIGA.

ASUKOHT                       Läänemaa, Haapsalu Sadama tn 32 äärne Tagalahe rannaala
KINNISTU                        Sadama 32
katastritunnus:                  18301:002:0080
pindala:                             1239 m2
omanik:                             Rannarootsi muuseum 
projekteerimise lähtematerjal
Projekti koostamisel lähtuda kehtivatest normidest (EPN), standarditest (EVS), Veeseaduse ja Sadamaseaduse nõuetest.
	Kehtiv üldplaneering: Haapsalu Linnavolikogu 24.11.2006 otsusega nr 84 kehtestatud „Haapsalu üldplaneering“.
	Kehtiv detailplaneering: Haapsalu Linnavolikogu 30.05.2008 otsusega nr 219 kehtestatud Sadama tn 30 detailplaneering.
	Katastriüksuse sihtostarve: ühiskondlike ehitiste maa.

Linnaehituslikud ja arhitektuursed nõuded projekteerimiseks
ÜLDIST: kavandatakse olemasoleva ujuvplatvormi  pikendamine 24m pikkuse ujuvkaiga, mille ääres oleks sildumiskohad traditsioonilistele puulaevadele. Olemasolevalt käigusillalt toimub reisijate peale ja mahaminek veesõidukitesse.  Avalikult tänavalt kaile pääseb läbi Rannarootsi Muuseumi kinnistu.
	ASUKOHT: ujuvkai projekteerida olemasoleva ujuvplatvormi pikendusena. 
	KAI projekteerida betoonujukitel, immutatud puidust laudisega. 
	PIIRDED: käiguteedele näha ette piirded.  

Nõutavad kooskõlastused ehitusprojektile enne projekti esitamist ehitus-planeerimisosakonnale ehitusloa saamiseks:
Veeteede Amet.

Muud nõuded
Projekt peab vastama ehitusloa saamiseks ehitusprojektile esitatavatele 
nõuetele (MKM 17.09.2010. a määrus nr 67).
	Projekti koosseisus esitada ujuvkai plaanid, lõiked, vaated.

Projektis peavad olema selgelt välja toodud juurde ehitatav kai, kasutatavad materjalid. 
	Asendiplaan koostada topo-geodeetilisel alusplaanil koos tehnovõrkudega mõõtkavas M1:500. Projekteeritud ujuvkai sidumine anda koordinaatidega L-EST97 koordinaatsüsteemis. 
	Ehitusloa saamiseks esitada Linnavalitsusele kooskõlastustega köidetud eelprojekt projekt 2 eksemplaris. Ehitusloa taotlemiseks minimaalne projekti maht: eelprojekt.

Käesolevad tingimused kehtivad kahe aasta jooksul alates nende kinnitamisest.
Lisa: asendiskeem 1 lehel

