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Detailplaneeringu koostamisealgatamine
Koljaku kiila Ligedama kinnistule ja liihiiimbrusele

LtihtudesPlaneerimisseaduse
g 4 lijike I
$ l0 ldigetest1, 5 ja 6, Vihula valla ehitusmtiiiruse
p. 2, MarekRoostar'etaotlusest156217-1.2
06.09.2012,
Vihula valla iildplaneeringust,
mille
kohaselton detailplaneeringukoostaminekohustuslikjuhul, kui elamule lisakJ rajatakse
samalekrundileerurmkui 5 abihoonet(UP lk 98,p 1),Vihula Vallavalitsusannab
korralduse:
1. Algatada detailplaneeringu koostamine Koljaku kiila Ligedama kinnListule
ja laihitimbrusele
(88703:001:0080)
eesmtirgigamdirata ehitusdigusuute hoonete
ptistitamiseks, olemasolevatelaiendamiseks,juurdepiiiisude, parkimise, liikluskorralduseja tehnosUsteemide
lahendaminening vajalike kitsendusteja servituutide
mtiiiramine.
2 . Kiiesolevakorraldusepealev6ib esitadaHaldusmenetluse
seaduse$ 7l aluselvaide
Vihula Vallavalitsusele(asukohaga
Vdsu alevik Meretn 6) v6i Halduskohtumengtluse
seadustiku$ 9 l6ike 1 aluselkaebuseTartuHalduskohtuJ6hvi kohtumajasse
(Kooli tn
2, Jdhvi)30 piievajooksul konaldusesaamisepiievastarvates.

3 . Konaldusjdustubteatavakstegemisest.

Raivo Uukkivi
Vallavanem

Enna Tiidemann
Vallasekretiir

DETAILPLANEERINGU LAHTESEISUKOHAD
Vdsul,25.septemb
er 2012

Asukoht:
Nimetus:
Algatamisetaotleia:
Finantseerija:

Koljaku kiila, Ligedama kinnistu
Ligedama kinnistu detailplaneering

Marek Roostar
Marek Roostar

LAHTEMATERJALID
1. Vihula Vallavalitsusekorraldus
2. Planeerimisseadus
3. Looduskaitseseadus
4. Vihula valla ehitusmiiiirus
vt. www.vihula.ee
5. Vihula valla iildplaneering(kehtestatud
13.08.2003)
vt. www.vihula.ee
6. Lahemaarahvuspargikaitse-eeskiri
Planeeringu
eesmiirgid:mdhrataehitus6igusuutehoonetepi.istitamiseks,
olemasolevate
juurdepiiiisude,
laiendamiseks,
parkimise,liikluskonalduseja tehnosiisteemide
lahendamine
ning vajalikekitsendusteja servituutidemiiiiramine.
Kinnistusuurus19,5ha
Planeeringumaterj
alideleesitatavadnduded:
1. Detailplaneering
koostadageodeetilisel
alusplaanil
M l:500. Geodeetilise
uurimust<iri
ja digitaalnemaa-alaplaanesitadakohalikuleomavalitsusele
aruanne
l0 ptieva
jooksult66deldpetamisepiievastarvates( Ehitusgeodeetiliste
uurimistdddetegemise
kord$ 11).
joonised:
2. Graafilises
osasesitadavfiemalt jairgmised
o Situatsiooniskeem
(planeeritava
ala asukoht(valjav6tetildplaneeringust
vdi maa-ametigeoportaalist))
Liihteplaangeodeetiliselalusplaanil,kus niiidatudka naaberkinr:Listud
ja maasihtotstarvetega
katastritunnuste
r Detailplaan(p6hijoonis)1:500,millel haljastuse
ja keskkonnan6ruded,
liiklusskeem,tehnovdrgud
o Tehnovdrkude
plaaneraldijoonisena
3. Tehnovdrkude,teedeja tdnavatekavandamiselaluseksv6tta Eesti StandardEVS
843:2003
4. Enne kooskdlastamistehankimist esitadadetailplaneeringueskiis vallavalitsusele
eskiisiavalikuarutelukorraldamiseks
( Planeerimisseadus
$ 16 lg 3).
5. Seletuskirjakooseisustuua viilja kontaktvcidndianaltiiis,millest juhinduda ehLitiste
mahtude,krundi tiiisehituseYo jmskavandamisel.
(Vt valla ehitusmiiiirus)
Detailplaneering
esitadaVihula vallavalitsusele
kdidetunakolmes(3) eksemplaris- iiks jaab
valla arhiivi, iiks saadetakse
maavanemale,
iiks Maa-ametileja digitaalselt(3 CD pdf ja dwg
ja vastav
formaadis).Kolm tiiiseksemplariesitadaenne kehtestamist.Kehtestamiseotsus
lehekuulutuse
lisatakse
poolt.
vallavalitsuse
1

1

i '
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KOOSKOLASTUSED(Riigiasutustega
koosk6lastab
KOV)
1.
2.
3.
4.

Ida Pti2istekeskus
Terviseamet
Keskkonnaamet
V6rkude(elekter,side) valdajatekinnitusedv6rkudeiihendamiseteostatavuse
kohta
planeeringuspakutud viisil alates liitumispunktist. ( Nii pdhijoonisel hri ka
seletuskirj
a vastavallehel).

PLANEERIMISErcq.TCUS
TULEB KOOSTOODTEHA
1. VastavaltPlaneerimisseadus
$ 16-le.
(S.h eskiisideavaliku arutelukonaldamineenne kooskdlastustehankimist(ala
asublooduskaitsealal)).
MUUD TINGIMUSED
Kohalikudomavalitsused
esitavad PlanS$ 25 ldikes5 ning MaaKS$ 5 l1ikes2 nimetatud
informatsiooni planeeringute kohta Maa-smetile osaliselt digitaalselt ehk sili
detailplaneeringuvr)lispiiri ruumikuju vektorkujul(GIS/CADformaadis), detailplaneeringu
plaanid pildina ning pdhiandmeidja menetlustpuudutava info tabelondmetena.Siellest
tulenevaltpalumenimetatudandmedesitadavastavalkujul (sh CD kandjal).
Planeeringukoosseisuspeavadolema k6ik menetlusdokumendid,
k.a lehekuulutusedl
(v.a
j a vastavlehekuulutus).
kehtestamisotsus
Planeering
k<jita:
ja kooskdlastused;
I osa-menetlusdokumendid
II osa-planeering
. Planeeringupdhilahendusel
peabolemamaa-omanikumiirgendustumisekohtaplaneeringulahendusega.
ja avalikustamLiseks
Leping planeeringukoostamiseks,finantseerimiseks,
koosk6lastamiseks
sdlmitaksekolmepoolneleping - Vihula vallavalitsuse(tellija), planeeringutaotlejaja 6itja
vahel.Lepingukoopialisataksedetailplaneeringu
menetlusmaterj
alidele.
Arhitektuur-ehituslike
n6uetemiiiiramiseltulebltihtudaiildplaneeringus
toodudpdhimdtertest.
ja
Vdimalikeekspertiiside keskkonnamdjude
hindamisekulud kannabplaneeringutaotleja.
Planeeringukooseisus peavad olema illustreerivad joonised ehitada kavatsetavatest
hoonetest.
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