



  
K O R R A L D U S

Haapsalu,                                                                                    21. september 2011 nr 575




Projekteerimistingimuste kinnitamine 
(Haapsalu linna vee- ja kanalisatsioonitorustike
rekonstrueerimine ja laiendamine)


Läbi vaadanud EA RENG AS esitatud  taotluse nr 7-2.15/3207 projekteerimistingimuste saamiseks Haapsalu vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimise ja laiendamise projektile ja juhindudes ehitusseaduse § 19, 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 2 ning haldusmenetluse seadusest Haapsalu Linnavalitsus

k o r r a l d a b:	

Kinnitada Haapsalu linna vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimise ja laiendamise ehitusprojekti  projekteerimistingimused nr 34-11 (lisatud).
Korraldus teha teatavaks EA RENG AS`ile (kaitis.vaar@eareng.ee) korralduse  koopia saatmisega e-posti teel. 
Korraldus jõustub teatavakstegemisest.




Urmas Sukles 
Linnapea                                                                              		Erko Kalev 
                                                                                              		Linnasekretär 














TINGIMUSED EHITUSPROJEKTI KOOSTAMISEKS
Ehitusseadus § 19 lg1
Nr. 34-11  “19”september  2011

Tingimused kinnitatud:
Haapsalu Linnavalitsuse korraldusega 
Nr  575    , 21.september 2011
Projekti nimetus
Vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimise ja laiendamise projekt
Projekteeritava ala asukoht 
Haapsalu linn
Rekonstrueeritav veetorustik:
1. Lahe ja Väike-Lossi tn lõik alates F.J. Wiedemanni tn kuni Suur-Lossi tn
2. Neidude tn
3. Koidu tn
4. Haava põik
5. Sambla tn alates Haava põik kuni Jalaka tn
6. Lepa tn alates jalaka tn kuni Lepa tn 10
7. Jaani tn ja Ehte tn alates Vee tn kuni Suur-Lossi tn
8. Posti tn alates Nurme tn kuni Mihkli tn ’

Rekonstrueeritav reoveetorustik:
1. Pihlaka tn
2. Vahtra tn alates Vahtra tn 3a kuni jalaka tn ristumiseni
3. Haava tn alates Metsa kuni Haava tn 16
4. Metsa tn alates Nurme tn kuni Vee tn
5. Mängu tn alates Mängu tn 5 kuni Ehte tn
6. Ehte tn alates Suur-Lossi tn kuni Karja tn

Rajatav veetorustik:
1. Sireli tn
2. Paralepa tee alates Ungru tee kuni Ranna tee
3. Ranna tee alates Ungru tee kuni Paralepa tee
4. Tulbi tn alates Paralepa tee kuni Tulbi 14

Rajatav reoveetorustik:
1.Kalda tn lõik alates Eha tn kuni Kalda tn lõik 2
2.Sireli tn
3.Vahtra tn alates Tallinna mnt kuni Vahtra tn 3
4.Lõokese tee alates KPJ-29 kuni Paralepa tee 1a
5.Lao tn alates Ungru tee kuni Lao tn 1
6.Lao tn 1 ja Kitsi tee 2 vaheline torustik

Rajatav  reoveesurvetorustik:
1.Lõokese tn kuni Paralepa tee
2.Paralepa tee alates Lõokese tn kuni Ungru tee
Taotleja nimi
ESS RENG AS
Projekti koostamisel arvestada alljärgnevat: 


1.  Koostada vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimise ja laiendamise projekt vastavalt Eesti Vabariigis  kehtivatele standarditele (EVS 847-3:2003 Ühisveevärk. Osa 3: Veevärgi projekteerimine ja EVS 848:2003 Ühiskanalisatsioonivõrk).
Projekti koosseis peab vastama ehitusloa saamiseks ehitusprojektile esitatavatele nõuetele (MKM 17.09.2010.a määrus nr 67).
2. Projekteerimisel lähtuda Haapsalu linna ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arengukavast . 

3. Projekti koosseisus esitada asendiplaan  digitaalselt koostatud topo-geodeetilisel alusplaanil täpsusastmega M 1:500 (mitte vanem kui kaks aastat).
	Projektis tuua välja tööde teostamise kava ning  tänavakatendite taastamine kooskõlas Haapsalu linna kaevetööde eeskirja ja Teede ja tänavate sulgemise maksu määrusega.

Projektis näha ette tööde teostamise liikluskorralduse plaan.
	Vee- ja kanalisatsioontorustike projekteerimiseks vajalikud tehnilised tingimused taotleda AS Haapsalu Veevärgilt ja teistelt võrguvaldajatelt. 

Haapsalu vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27013) kavandatud kaevetööde puhul näha ette arheoloogiline järelevalve. 
	Projektis tuleb ette näha tööde teostamise kooskõlastuste vajadus (s.h. Lääne-Eesti Päästetekeskus jt).


	Projekt kooskõlastada:

	AS Haapsalu Veevärk;
	Muinsuskaitseametiga;
	Võrguvaldajad;


	Ehitusloa taotlemisele eelnevalt sõlmida maaomanikega maade isikliku kasutusõiguse seadmise leping.


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

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

Linnaarhitekt                                                  ………………… Anu Joost

Linnakeskkonna osakonna juhataja               ………………… Krista Vilta

Käesolevad tingimused on kehtivad kahe aasta jooksul alates nende kinnitamisest


