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Detailplaneeringu koostamise algatamine
Vdsu aleviku Jde tn 6b kinnistule ja osaleJ6e tn 6a kinnistule

g 10 ldigetest1,5 ja 6, Vihula valla ehitusmii?iruse
LiihtudesPlaneerimisseaduse
g 4 l6ike 1
p. 2, Aado Vaher'i taotlusest 118917-1.2 19.09.2011,
kavandatud
tegevusekooskdlast
valla iildplaneeringuga(lisa: kaardimaterjalid,Vdsu elamumaad),Vihula Vallavolikogu
otsusegal0.august2005 nr 315 kehtestatudJ6e 6 maaiiksusedetailplaneeringust,
milline
sisaldabservituudiettepanekut
J6e 6 ltibivat juurdepii?isuteed
naabritekasuks ning ehitus-ja
planeerimisndunikErik Keskkiila ettepanekust,
Vihula Vallavalitsus annab
korralduse:
1. Algatadadetailplaneeringu
koostamineV6su aleviku J6etn 6 b kinnistule( katastritunnus92201:001:0044)
eesmtirgiga
ehitus6iguse
mti?iramine
elamuleja abihoonele,
taristu ja kitsenduste miiiiramiseks ning osale J6e tn 6 a ftatastritururus
ja servituudivajaduste
92201:001:0043)
ja tiipsustamiseks.
kitsenduste
mii?iramiseks
2. Kiiesolevakorraldusepealevdib esitadaHaldusmenetluse
seaduse
$ 71 aluselvaide
VihulaVallavalitsusele
(asukohaga
VOsualevikMeretn 6 ) vdi Halduskohtumenetluse
g 9loike 1 aluselkaebuseTartuHalduskohtu
seadustiku
(Kooli tn
Jdhvikohtumajasse
2, J6hvi)30 piievaj ooksulkonaldusesaamise
p?ievast
arvates.
3. Konaldus i Sustubteatavakstesemisest.
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Asukoht:

Nimetus:
Algatamisetaotleia:
Finantseeriia:

V6su,J6etn 6b , 6a
VSsualevikuJde 6b detailplaneerins
Ando Vaher
Ando Vaher

LAHTEMATEzuALID
konaldus18.10.2011 nr 508
1. Vihula Vallavalitsuse
2. Planeerimisseadus
3. Looduskaitseseadus
4. Vihulavalla ehitusmiiiirus
vt. www.vihula.ee
(kehtestatud
13.08.2003)
!t. www.vihula.ee
5. Vihulavalla tildplaneering
6. Vihula Vallavolikoguotsusegal0.august2005nr 315 kehtestatudJ6e 6 maaiiksuse
detailplaneering
kaitse-eeskiri
7. Lahemaarahvuspargi
ja
parkimise,liikluskorralduse
mii?iramine,
Planeeringueesmiirgidon: ehitusdiguse
tehnosiisteemide lahendaminening vajalike kitsendusteja servituutidemii?iramine.
EsitatavadnSuded:
koostadageodeetilisel
alusplaanilM 1:500.Geodeetilise
uurimustdii
1. Detailplaneering
ja
10pZieva
aruanne digitaalnemaa-alaplaanesitadakohalikuleomavalitsusele
jooksultdddeldpetamise
piievastarvates( Ehitusgeodeetiliste
tegemise
uurimistd6de
kord$ 11).
2. Graafilisesosasesitadavtihemaltjiirgmisedjoonised:
. Situatsiooniskeem (planeeritava ala asukoht nt viiljavdte
iildplaneeringustvdi maa-ametikaardirakendusest)
r L?ihteplaangeodeetiliselalusplaanil,kus niiidatud ka naaberkinnistud
ja maasihtotstarvetega
katastritunnuste
ja keskkoruranduded,
r Detailplaan(p6hijoonis)1:500,millel haljastuse
liiklusskeem,tehnov6rgud
r Tehnov6rkude
plaaneraldijoonisena
3. Tehlovdrkude, teedeja tiinavate kavandamiselaluseksv6tta Eesti StandardEVS
843:2003
eskiis vallavalitsusele
hankimist esitadadetailplaneeringu
4. Enne kooskdlastamiste
( Planeerimisseadus
16
lg
3).
eskiisiavalikuaruteiukonaldamiseks
$
planeeringuala
vastavas
ulatuses.
lahendamiselvajadusellaiendada
5. Tehnovdrkude
juhinduda
millest
ehitiste
tuua
viilja
kontaktvddndi
analiiiis,
kooseisus
6. Seletuskirja
mahtude,krundi tiiisehituse% jms kavandamisel.(Vt valla ehitusmii?irus)
- iiks jziiib
kdidetunakolmes(3) eksemplaris
esitadaVihula vallavalitsusele
Detailplaneering
vaila arhiivi, iiks saadetaksemaavanemale,iiks Maa-ametile ja digitaalselt. Kolm
ja vastavlehekuulutuselisatakse
tiiiseksemplariesitadaonnekehtestamist.Kehtestamiseotsus
vallavalitsuse
noolt.

KOOSKOLASTUSED
1.
2.
3.
4.
5.

Ida-EestiPii?istekeskus
Liiiine-Virumaaosakond
VirumaaTervisekaitsetalituse
Keskkonnaamet
oU Vihula Valla Veeviirk
Vdrkude (elekter, side) valdajatekinnitusedvdrkude iihendamiseteostatawsekohta
planeeringuspakutud viisil alates liitumispunktist.( Nii pdhijooniselkui ka
a vastavallehel).
seletuskirj

KAICUSTULEBKOOSTOODTEHA
PLANEERIMISE
1. VasatvaltPlaneerimisseadus
$ 16Je.
hankimist(ala
(S.h eskiisideavaliku arutelukonaldamineeme koosk6lastuste
asublooduskaitsealal)).
MtruDTINGIMUSED
Kohalikud omavalitsusedesitavad PtanS$ 25 l\ikes 5 ning MaaKS $ 5 lAikes2 nimetatud
informatsiooni planeeringtte kohta Maa-ametile osaliselt digitaalselt ehk sijs
detailplaneeringuvrilispiiri ruumikuju vehorkuiul (GIS/CADformaadis), detailplaneeringu
plaanid pildina ning pdhiandmeidja menetlustpuudutavainfo tabelandmetena.Sellest
palumenimetatudandmedesitadavastsvalkuiul
tulenevalt
(v.a
planeeringukoosseisuspeavadolema k6ik menetlusdokumendid,
k.a lehekuulutused
ja vastavlehekuulutus).
kehtestamisotsus
k6ita:
Planeering
II osa- koosk6lastused
I osa- menetlusdokumendid;
; III osa-plaaeering Planeeringu
pohilahenduselpeabolemamaa-omanikumzirgendustumisekohta planeeringulahendusega.
ja avalikustamiseks
Leping planeeringukoostamiseks,finantseerimiseks,koosk6lastamiseks
s6lmitaksekolmepoolne leping - Vihula vallavalitsuse,planeeringutaotleja/tellija ja tattia
vahel.Lepingukoopia lisataksedetailplaneeringukaustadesse.
Arhitektuur-ehitusliken6uetemiiiiramiseltuleb lfituda iildplaneeringustoodudpdhimdtetest.
taotleja.
ja keskkonnamdjude
hindamisekuludkannabplaneeringu
Voimalikeekspertiiside
joonis
kavatsetavatest
ehitada
kooseisuspeabolemavfiemalt iiks illustreeriv
Planeeringu
hoonetest.
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