	




K O R R A L D U S

Haapsalu,		         	           07. juuni 2013 nr 377




Tänavate teenindamiseks vajalike maade suuruste
ja liikluspindade koha-aadresside määramine
(Tallinna mnt, Kiltsi tee, Männiku tee, Ungru tee, 
Lao tn, Suur-Lossi tn, Jalaka tn, Aiavilja tn ja Kalevi tn)


Linnageodeedi Peep Aedviiru poolt on koostatud Haapsalu linnale kuuluvate Tallinna maantee, 
Kiltsi tee, Männiku tee, Ungru tee, Lao tänav, Suur-Lossi tänav, Jalaka tänav, Aiavilja tänav ja Kalevi tänav tänavarajatiste teenindamiseks vajalike maade määramise ettepanekud. Antud tänavad on kantud avalikult kasutatavate teedena riiklikku teeregistrisse ning tänavate teenindusmaade koosseisu on arvatud tänavarajatiste alune ja tänavahoiu korrastamiseks vajalik maa. Juhindudes ruumiandmete seadusest, Vabariigi Valitsuse 30.06.1998 määruse nr 144 „Ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramise kord“, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2, § 30 lg 1 p 3, Haapsalu põhimääruse § 35 lg 1 p 2 ja haldusmenetluse seadusest Haapsalu Linnavalitsus

korraldab:

	Määrata Haapsalu linna omandis olevatele tänavatele ehitiste teenindamiseks vajalike maade suurused ja liikluspindadele koha-aadressid järgmiselt, vastavalt korralduse lisas olevatele asendiplaanidele:


Tallinna maantee rajatistele (teeregistri nr -d 1830089, 1830144, 1830145, 1830146,  
                1830147, pikkused 1500, 92, 87, 41, 50 m)
maaüksuse suurus 38665 m2 ja koha-aadress Tallinna maantee, Haapsalu, Läänemaa;
     Kiltsi tee rajatisele (teeregistri nr 1830024, pikkus 1340 m)
	maaüksuse suurus 40042 m2 ja koha-aadress Kiltsi tee, Haapsalu, Läänemaa;
     Männiku tee rajatisele (teeregistri nr 1830055, pikkus 1315 m) 
	maaüksuse suurus 44063 m2 ja koha-aadress Männiku tee, Haapsalu, Läänemaa;
     Lao tänava rajatisele (teeregistri nr 1830036, pikkus 150 m)
	maaüksuse suurus 4027 m2 ja koha-aadress Lao tänav, Haapsalu, Läänemaa;
Suur-Lossi tänava rajatisele (teeregistri nr 1830087, pikkus 26 m)
	maaüksuse suurus 135 m2 ja koha-aadress Suur-Lossi tänava lõik 2, Haapsalu,   
            Läänemaa;
Aiavilja tänava rajatisele (teeregistri nr 1830002, pikkus 29 m)
	maaüksuse suurus 96 m2 ja koha-aadress Aiavilja tänava lõik 2, Haapsalu, Läänemaa; 
Kalevi tänava rajatisele (teeregistri nr 1830017, pikkus 160 m)
	maaüksuse suurus 1146 m2 ja koha-aadress Kalevi tänava lõik 1, Haapsalu, 
            Läänemaa;
Ungru tee rajatisele (teeregistri nr 1830100, pikkus 80 m)
		maaüksuse suurus 1066 m2 ja koha-aadress Ungru tee, Haapsalu, Läänemaa;
Jalaka tänava rajatisele (teeregistri nr 1830142, pikkus 74 m)
		maaüksuse suurus 504 m ja aadress Jalaka tänava lõik 2, Haapsalu, Läänemaa.
2. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
3.  Korraldus avalikustada väljapanekuga linnavalitsuse kantseleis.
4. Korraldust on õigus vaidlustada 30 päeva jooksul, arvates päevast, millal vaiet esitama õigustatud isik korraldusest teada sai või oleks pidanud teada saama, esitades vaide Haapsalu Linnavalitsusele haldusmenetluse seadusega vaidemenetlusele kehtestatud korras. Korralduse peale on kaebeõigusega isikul õigus esitada kaebus Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustiku §-s 46 sätestatud tähtaegadel ja halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.




Urmas Sukles
Linnapea				Erko Kalev
				Linnasekretär




























