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Detailplaneeringu
koostamisealgatamine
Koolimiiekiila Sepakinnistule
LiihtudesPlaneerimisseaduse
1,5ja 6; Vihulavalla ehitusmiiiiruse
$ 10 lOigetest
$ 4l6ike I
p.2; OU AVR Projekttaotlusest37917-1.2 12.04.2011ning ehitus-japlaneerimisn6unik
Erik Keskktila ettepanekust,
Vihula Vallavalitsusannab
korralduse:
1. Algatadadetailplaneeringu
koostamineKoolimtiektila Sepakinnistule(katastritunnus
88703:001:1730),eesmtirgigakinnistu jagamine, ehitusaladeja ehitus6iguse
miiiiramine,taristu lahendamine.
2. Isik, kes leiab,et haldusaktigavdi haldusmenetluse
kiiigus on rikutud temadigusivdi
piiratud tema vabadusiv6ib esitadaVihula Vallavalitsusele(asukohagaVdsu alevik
Mere 6 ) 30 ptievajooksul arvatespiievast,millal isik vaidlustatavasthaldusaktistv6i
toimingustteadasai vdi olekspidanudteadasaamavaide Haldusmenetluse
seaduses
siitestatudkorras v6i p<lordudakaebusegaTartu HalduskohtuJ6hvi kohtumajasse
(Kooli tn 2, Jdhvi).
3. Konaldusjdustubteatavakstegemisest.
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1. Vihula Vallavalitsuse
korraldus03.05.2011
m l49
2. Planeerimisseadus
3. Looduskaitseseadus
4. Vihula valla ehitusmiiiirus
vt. www.vihula.ee
(kehtestatud
5. Vihulavallaiildplaneering
13.08.2003)
vt. www.vihula.ee
6. Lahemaarahvuspargikaitse-eeskiri

ja ehitus6iguse
Planeeringu
miiiiramine,taristu
eesmiirkon kinnistujagamine,ehitusalade
lahendamine.
Planeeringumaterj
alideleesitatavadn6uded:
koostadageodeetilisel
M 1:500.Geodeetilise
uurimust<id
1. Detailplaneering
alusplaanil
ja digitaalnemaa-alaplaanesitadakohalikuleomavalitsusele
10piieva
aruanne
jooksultoridel6petamise
ptievastarvates( Ehitusgeodeetiliste
uurimistddde
tegemise
k o rd$ 1 1 ).

2' Graanrrises:'"1ffi:?li1;;l:'l:;l1'*tffi3J,.?,""T'o'u,u
asukohtnt viirjav.te
iildplaneeringust)
o Lahteplaangeodeetiliselalusplaanil,kus nZiidatudka naaberkinnistud
j a maasihtotstarvetega
katastritunnuste
ja keskkonnan6uded,
o Detailplaan(pohijoonis)1:500,millel haljastuse
liiklusskeem,tehnov6rgud
plaaneraldij oonisena(vajadusel)
Tehnov6rkude
3. Tehnov6rkude,teedeja tdtavale kavandamiselaluseksv6tta Eesti StandardEVS
843:2003
Enne
kooskOlastamiste
4.
hankimist esitadadetailplaneeringueskiis vallavalitsusele
( Planeerimisseadus
eskiisiavalikuarutelukorraldamiseks
$ 16lg 3).
planeeringuala
vastavasulatuses.
laiendada
vajadusel
lahendamisel
5. Tehnovdrkude
kciidetunakolmes(3) eksemplaris- iiks jtiab
Detailplaneering
esitadaVihula vallavalitsusele
Kolm
valla arhiivi, iiks saadetaksemaavanemale,tiks Maa-ametileja digitaalselt
ja
lisatakse
Kehtestamiseotsusvastavlehekuulufuse
tiiiseksemplariesitadaennekehtestamist.
poolt.
vallavalitsuse

KOOSKOLASTUSED
1. Ida-EestiPii?istekeskus
2. Terviseamet

3. Keskkonnaamet
4. Vdrkude (elekter, side) valdajate kinnitused v6rkude tihendamiseteostatavusekohta
planeeringus pakutud viisil
alates liitumispunktist. ( Nii pOhijoonisel kui ka
seletuskirja vastaval lehel).

PLANEERIMISE
TAICUSTULEBKOOSTOOD
TEHA
1. VasatvaltPlaneerimisseadus
$ 16-le.
(S.heskiisideavalikuarutelukonaldamine)
MUUD TINGIMUSED
Kohalikudomavalitsused
esitavsd PlanS$ 25 ldikes5 ning MqaKS$ 5 l\ikes 2 nimetatud
informatsiooni planeeringute kohta Maa-ametile osaliselt digitaalselt ehk sirs
detailplaneeringuvcilispiiri ruumikuju vektorkujul(GIS/CADformaadis), detailplaneeringu
plaanid pildina ning pdhiandmeidja menetlustpuudutava info tabelandmetena.Sellest
tulenevaltpalumenimetatudandmedesitqdavastavalkujul.
Planeeringu
koosseisuspeavadolema k6ik menetlusdokumendid,
(v.a
k.a lehekuulutused
j
kehtestamisotsus
a vastavlehekuulutus).
Planeering
kdita:
I osa- menetlusdokumendid;
II osa- koosk6lastused; III osa-planeering Planeeringu
p6hilahendusel
peabolemamaa-omaniku
miirgendustumisekohtaplaneeringulahendusega.
ja avalikustamiseks
Planeeringukoostamiseks,finantseerimiseks,kooskdlastamiseks
sdlmitakse leping tellija ja tditla vahel. Lepingu koopia lisatakse detailplaneeringu
kaustadesse.
Arhitektuur-ehituslike
n6uetemtiiiramiseltulebliihtudatildplaneeringus
toodudp6him6tetest.
ja
Vdimalikeekspertiiside keskkonnamdjude
hindamisekulud kannabplaneeringutaotleja.
Planeeringukooseisuspeab olema viihemaltiiks illustreeriv joonis ehitadakavatsetavatest
hoonetest.
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