











K O R R A L D U S

Haapsalu,	                                  15. juuni 2011 nr 393




Projekteerimistingimuste kinnitamine 
(Sadama tn 26b, Haapsalu)

Võttes arvesse 27.10.2000 Haapsalu Linnavalitsuse korraldusega nr 66 kehtestatud Sadama tn 20 ja 28 vahele jääva ala detailplaneeringut ja juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 1, § 30 lg 1 p 2, Haapsalu põhimääruse § 35 lg 1 p 2, planeerimisseaduse § 3 lg 1 p 2, ehitusseaduse § 19 lg 3, Haapsalu Linnavolikogu 26.11.2004 määruse nr 47 Haapsalu linna ehitusmäärus § 23 ja § 24 ning haldusmenetluse seadusest Haapsalu Linnavalitsus

k o r r a l d a b:

	Kinnitada avaliku parkla projekteerimiseks Haapsalus, Sadama tn 26b kinnistule projekteerimistingimused nr 22-11 (lisatud).

Korraldus teha teatavaks ehitus- ja planeeringu osakonnale.  
Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
Korraldus avalikustada väljapanekuga linnavalitsuse fuajees. 




Urmas Sukles
Linnapea					Erko Kalev 
					Linnasekretär












TINGIMUSED EHITUSPROJEKTI KOOSTAMISEKS
Ehitusseadus § 19 lg1
Nr. 22-11  “13”juuni 2011

Tingimused kinnitatud:
Haapsalu Linnavalitsuse korraldusega nr   393 ,15.juuni 2011
Projekti nimetus
Avaliku parkla ehitusprojekt
Krundi asukoht
Sadama tn 26b, Haapsalu 
Taotleja nimi
Haapsalu linn    
Krundi andmed
katastritunnus 18301:004:0053, 
pindala 699m2, maakasutuse sihtotstarve – 100% transpordimaa
Projekti koostamisel arvestada alljärgnevat: 


	Koostada  avaliku parkla ehitusprojekt arvestades tuletõrje, tervisekaitse ning teiste kehtivate normidega (EPN), standarditega (EVS). Projekt peab vastama majandus- ja kommunikatsiooniministri 17.09.2010.a. määruse nr 67 „Nõuded ehitusprojektile“ (§ 16 – 26)  ning käesolevas projekteerimistingimustes toodud nõuetele.


	Projekt koostamise aluseks peab olema litsentseeritud maamõõtja poolt koostatud digitaalne geodeetiline alusplaan mõõtkavas M 1:500, mõõdistus mitte vanem kui kaks aastat. 


	Projekti koosseisus esitada asendiplaan  tehnovõrkudega, vertikaalplaneerimisjoonis.


	20 kohaline parkla projekteerida:


	läbipääsuga Sadama tn 26a krundile (võimalusega laiendada parkla ala Sadama 26a krundile;
	asfaltbetoonist kattega (märgistusega), Sadama 26 ja 24 kinnistute äärne asfaltpind lõpetada äärekiviga;
	vertikaalplaneerimine;

sajuvete ärajuhtimine:
	sajuvete merre juhtimiseks projekteerida Sadama tn26a krundi piiri lähedusse õlipüüdur (näiteks Fertili II klassi õlipüüdur E 10 või samadele tehnilistele tingimustele vastav), arvestusega parkla laiendusega naaber krundile;

sajuvete kogumiseks projekteerida üks restkaev Sadama tänavale ja üks restkaev parklasse;
	Sadama tn 24 elamukrundi ja parkla vahele haljasala riba:

	säilitada heas seisukorras puud;

näha ette väheväärtuslike puude ja põõsaste maha võtmine;
haljasribale näha ette täiendavaid istutusi (põõsaid, puid, püsililli jms);
	parklasse prügikastide paigaldamine; 
	parkla valgustus;
	parkla välja ehitamine kahe etapilisena (1 ehitusjärk - sissesõit + 10 parkimiskohta, restkaevud, õlipüüdur, 2 ehitusjärk - 10kohta).


Ehitusloa saamiseks esitada Linnavalitsusele kooskõlastustega köidetud ehitusprojekt 2 eksemplaris. 
Lisad:
asukohaskeem M 1:500
Tingimused
koostas:

Ehitus- ja planeerimisosakonna juhataja        .……………… Reimo Reimer

Linnakeskkonnaosakonna juhataja                 ………………. Krista Vilta 

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


