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Detailplaneeringu koostamise algatamine
V6su aleviku Mere tn 16 maaiiksusele

$ 4 l6ike 1
LiihtudesPlaneerimisseaduse
$ 10 ldigetest1, 5 ja 6, Vihula valla ehitusmiiiiruse
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p. 2, Talvi Luther'i taoflusest133817 .2 15.02.2011,Vihula Vallavalitsus
korralduse:
1. Algatada detailplaneeringukoostamine v6su aleviku Mere tn 16 maaiiksusele
(katastritnnnus92201:001:0012)eesmiirgigaehitusdigusemiiiiramineiirihooneleja elamule,
maa sihtotstarbeosaline muutmine iirimaast elamumaaks,parkimise, liikluskorralduseja
lahendaminening vajalike kitsendusteja servituutidemiiiiramine.
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seaduse
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$ 71 aluselvaide
Vihula Vallavalitsusele(asukohagaV6su alevik Mere tn 6 ) vdi Halduskohtumenetluse
(Kooli tn 2,
seadustiku$ 9 l6ike 1 aluselkaebuseTarhr HalduskohtuJ6hvi kohtumajasse
paevastarvates.
Jdhvi)30 paevajooksulkorraldusesaamise
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LAHTEMATERJALID
Vihula Vallavalitsusekorraldus
Plaaeerimisseadus
Looduskaitseseadus
rt. www.vihula.ee
Vihulavallaehitusmii?irus
13.08.2003)
rt. www.vihula.ee
Vihulavallaiildplaneering(kehtestatud
Lahemaarahvuspargikaitse-eeskiri
jm dilgusaktid
Kehtivad standardid
Planeeringueesmiirgid on ehitus6igusemii?iramineiirihooneleja elamule, parkimise,
liikluskonalduse ja tehnosiisteemidelahendaminening vajalike kitsendusteja servituutide
miiiiramine,maasihtotstarbeosalinemuutmine.
Kinnistusuurus2054m','dimaa
Planeeringumaterjalidele
esitatavadn6uded:
l.DetailplaneeringkoostadageodeetiliselalusplaaniiM 1:500. Geodeetiliseuurimust6d
ja digitaalnemaa-alaplaanesitadakohalikuleomavalitsusele
aruanne
10 piievajooksult66de
piievastarvates( Ehitusgeodeetiliste
tegemisekord $ 11).
l6petamise
uurimistddde
jrirgmised
joonised:
2.Graafilisesosasesitadaviihemalt
(planeeritavaala asukohtnt valjav6teiildplaneeringust)
Situatsiooniskeem
2.Ltihteplaangeodeetiliselalusplaanil, kus niiidatud ka naaberkinnistudkatastritunnusteja
ning situatsioon15m ulatuseskinnistu piirist
maasihtotstarvetega
ja keskkonnan6uded,
(pdhijoonis)
1:500,miliel haljastuse
liiklusskeem,
3.Detailplaan
plaaneraldijoonisena
4.Tehnovdrkude
Tehnov6rkude,teedej a tiinavatekavaadamiselaluseksv6tta Eesti StandardEVS 843:2003
Enne kooskdlastamiste
hankimist esitadadetailplaneeringu
eskiis vallavalitsuseleeskiisi
( Planeerimisseadus
16
Ig
3).
avalikuarutelukorraldamiseks
$
Tehnov6rkudegaliitumiste lahendamiselvajadusel laiendada planeeringualavastavas
ulatuses.
Seletuskirjakooseisustuua viilja kontaktvddndianaliiiis, millest juhinduda ehitiste mahtude,
krundi taisehituse% jms kavaadamisel.(Vt valla ehitusmii?irus)
- iiks jzub
kdidetunakolmes(3) eksemplaris
esitadaVihula vallavalitsusele
Detailplaneering
ja
Kolm
digitaalselt
valla arhiivi, iiks saadetaksemaavanemale,iiks Maa-ametile
vastav
lehekuulutuse
lisatakse
otsus
esitada
enne
kehtestamist.
Kehtestamise
tiiiseksemnlari
ia

poolt.
vallavalitsuse
KOOSKoLASTUSED(riigiasutustega
koosk6lastab
vallavalitsus)
Ida-EestiPiiAstekeskus
Terviseamet
Keskkomaamet
V6rkude (elekter, side) valdajate kinnitused vdrkude iihendamise teostata!'usekohta
planeeringus
pakutudviisil alatesliitumispunktist.( Nii pOhijooniselkui ka seletuskirja
vastavallehel).

PLANEERIMISEKAIGUS TULEB KOOSToOOTSHA
VasatvaltPlaneerimisseadus
$ 16Je.
(S.h eskiiside avaliku arutelu korraldamineerure kooskdlastustehankimist (ala asub
looduskaitsealal)).
MUUD TINGIMUSED
Kohalikud omavalitsusedesitavad PlanS g 25 l6ikes 5 ning MaaKS g 5 16ikes2 nimetatud
informatsiooni planeeringute kohta Maa-ametile osaliselt digitaalselt ehk siis
detailplaneeringu
viilispiiri ruumikuju vektorkujul(GIS/CAD formaadis),detailplaneerrngu
plaanidpildina ning pdhiandmeidja menetlustpuudutavainfo tabelandmetena.Sellest
hrlenevaltpalumenimetatudandmedesitadavastavalkujul.
Planeeringukoosseisuspeavadolema kdik menetlusdokumendid,
(v.a
k.a lehekuulutused
ja vastavlehekuulutus).
kehtestamisotsus
Planeering
kdita:
I osa- menetlusdokumendid;
II osa- koosk6lastused
; III osa-planeering Planeeringu
p6hilahendusel
peabolemamaa-omaniku
miirgendustumise
kohtaplaneeringulahendusega.
ja avalikustamiseks
Lepingplaneeringukoostamiseks,
finantseerimiseks,
kooskdlastamiseks
s6lmitaksekolmepoolneleping Vihula vallavalitsuse,
pianeeringutaotleja/tellla ja ftitja
vahel.Lepingukoopialisataksedetailplaneeringu
menetlusdokumentidele.
Arhitektuur-ehitusliken6uetem2iiiramiselhrleblfituda iildplaneeringustoodudpdhim6tetest.
ja keskkonnamdjude
V6imalikeekspertiiside
hindamisekulud kannabplaneeringu
taotleja.
Planeeringu
kooseisuspeabolemavfiemalt iiks illustreeriv joonis ehitadakavatsetavatest
hoonetest.
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