w

VIHULA VALLAVALITSUS
KORRALDUS
VOsu

10.mai
2011nr 159

Detailplaneeringukoostamisealgatamine
V6su aleviku Mere tn 3 kinnistule
LiihtudesPlaneerimisseaduse
g 4 l6ike 1
$ 10 lOigetestl, 5 ja 6; VihulavaLlaehitusmtiiiruse
p.2; Ivar Vainolataotlusest48417-1.225.04.2011ning ehitus-japlaneerimisndunik
Erik
Keskkiila ettepanekust,
Vihula Vallavalitsusannab
korralduse:
1. Algatada detailplaneeringukoostamine Vdsu aleviku Mere tn 3 kinnistule
(katastritunnus92201:001:1330),
eesmiirgiga ehitusdigusemaaraminehooldekodu
rajamiseks,taristu lahendamine,
looduskaitseliste
abinOude
miiiiramine.
2. Isik, kes leiab, et haldusaktigav6i haldusmenetluse
kiiigus on rikutud temaoigusivdi
piiratud tema vabadusivdib esitadaVihula Vallavalitsusele(asukohagaV6su alevik
Mere 6 ) 30 piievajooksul arvatesp?ievast,
millal isik vaidlustatavasthaldusaktistv6i
toimingustteadasai v6i olekspidanudteadasaamavaide Haldusmenetluse
seaduses
siitestatudkorras vdi p66rdudakaebusegaTartu HalduskohtuJ6hvi kohtumajasse
(Kooli tn 2, J6hvi).
3. Korraldusjdustubteatavakstegemisest.
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Asukoht:
Nimetus:
Algatamisetaotleja:
Finantseeriia:

V6su,Meretn 3
Meretn 3 kinnistudetailplaneering
Ivar Vainola
Ivar Vainola

LAHTEMATERIALID
1. VihulaVallavalitsuse
korraldus
10.05.201
1nr 159
2.
3.
4.
5.
6.

Planeerimisseadus
Looduskaitseseadus
Vihula valla ehitusm?iiirus
vt. www.vihula.ee
Vihula valla iildplaneering(kehtestatud13.08.2003)
vt. www.vihula.ee
Lahemaarahvuspargi
kaitse-eeskiri

Planeeringu
eesmiirkon ehitusdiguse
miitiraminehooldekodurajamiseks,taristu
lahendamine,
piirangutej a kitsendustemiiiiramine.
Planeeringu
kdiguslahendada
maasihtotstarvekooskdllaviimine maakatastrisja valla Up-s.
Planeeringumaterj
alideleesitatavadn6uded:
1' Detailplaneering
koostadageodeetiliselalusplaanilM 1:500.Geodeetilise
uurimust<io
ja
aruanne digitaalnemaa-alaplaan
esitadakohalikuleomavalitsusele
10piieva
jooksultcjtideldpetamiseptievastaryates( Ehitusgeodeetiliste
ugrimist6<jde
tegemise
kordg 11).
2. Graafilisesosasesitadaviihemaltjrirgmisedjoonised:
o Situatsiooniskeem (planeeritava ala asukoht nt viiljavdte
iildplaneeringust)
o Luihteplaangeodeetiliselalusplaanil,kus niiidatudka naaberkinnistud
j a maasihtotstarvetega
katastritunnuste
o D9lailplaan(p6hijoonis)1:500,millel haljastuse
ja keskkonnan6uded,
liiklusskeem,tehnovOrgud
o Tehnovdrkude
plaaneraldijoonisena(vajadusel)
3. Tehnov6rkude,teedeja tiinavatekavandamiselaluseksvdtta Eesti StandardEVS
843:2003
4. Enne kooskdlastamistehankimist esitadadetailplaneeringueskiis vallavalitsusele
eskiisiavalikuarutelukonaldamiseks( planeerimisseadus
g to tg :;.
5. Tehnovdrkude
lahendamiselvajadusellaiendadaplaneeringuala
vastavasulatuses.

Detailplaneering
esitadaVihula vallavalitsusele
k<iidetuna
kolmes(3) eksemplaris- tiks jAab
valla arhiivi, iiks saadetaksemaavanemale,iiks Maa-ametile ja digitaalselt. Kolm
tiiiseksemplariesitadaennekehtestamist.
ja vastaviehekuulutuselisatakse
Kehtestamiseotsus
vallavalitsuse
poolt.

KOOSKOLASTUSED
1.
2.
3.
4-

Ida-EestiPtiiistekeskus
Terviseamet
Keskkonnaamet
V6rkude(elekter,side) valdajatekinnitusedvdrkudeiihendamiseteostatavuse
kohta
planeeringuspakutud viisil alates liitumispunktist. ( Nii p6hijoonisel kui ka
seletuskirjavastavallehel).

PLANEEzuMISErcq.TCUSTULEB KOOSTOODTEHA
1. VasatvaltPlaneerimisseadus
$ 16-le.
(S.heskiisideavalikuarutelukorraldamine)
MUUD TINGIMUSED
Kohalikudomavalitsused
esitavad PlanS$ 25 ldikes5 ning MaaKS$ 5 ldikes2 nimetatud
informatsiooni planeeringute kohta Maa-ametile osatiselt digitaatselt ehk siis
detailplaneeringuvdlispiiri ruumikuiu vektorkujul(GIS/CADformaadis), detailplaneeringu
plaanid pildina ning pdhiandmeidja menetlustpuudutava info tabelandmetena. Sellest
tulenevalt p alumenimetatud andmed esi tada vastavar kuiur.
Planeeringukoosseisuspeavadolema kdik menetlusdokumendid,
k.a lehekuulutused(v.a
j a vastavlehekuulutus).
kehtestamisotsus
Planeering
kOita:
I osa- menetlusdokumendid;II osa- koosk6lastused;III osa-planeering.planeeringu
pdhilahendusel
peabolemamaa-omaniku
miirgen6ustumisekohtaplaneeringulahendusega.
Planeeringu koostamiseks, finantseerimiseks,koosk6lastamiseksja avalikustamiseks
sdlmitakse leping tellija ja lldiitjavahel. Lepingu koopia lisatakse detailplaneeringu
kaustadesse.
Arhitektuur-ehituslike
nduetemiiiiramiseltuleb liihtudatildplaneeringus
toodudpohimotetest
.
ja keskkonnam6jude
V6imalikeekspertiiside
hindamisekulud kannabplaneeringutaotleja.
Planeeringukooseisuspeab olema vdhemalttiks illustreeriv ioonis ehitadakavatsetavatest
hoonetest.
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03.05.2011

