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VIHULAVALLAVALITSUS
KORRALDUS
V6su

28.iutrni2017w240

Detailplaneeringukoostamisealgatamine
V6su aleviku Jde tn 9 kinnistule
$ 4 l6ike 1
Lfitudes Planeerimisseaduse
$ 10 ldigetest1, 5 ia 6: Vihula valla ehitusmiiiiruse
Erik
ning ehitus-japlaneerimisndunik
p.2; MargusRisti taotlusest 707/7-1.2 10.06.2011
Keskkiila ettepanekust,Vihula Vallavalitsus annab
korralduse:
1 Algatada detailplaneeringu koostamine Vdsu aleviku J6e tn 9 kinnistule
(katastritnnnus 92201:002:0650)eesmiirgigaehitusdiguse mii2iramine,parkimise,
liikluskonalduse ja tehnosiisteemide lahendamine ning vajalike kitsenduste ja
servituutidemiiiiramine.
seaduse
$ 71 aluselvaide
2. Kiiesolevakonaldusepealevdib esitadaHaldusmenetluse
Vihula Vallavalitsusele(asukohagaVdsu alevik Mere tn 6) vdi Halduskohtumenetluse
seadustikug 916ike 1 aluselkaebuseTartu HalduskohtuJ6hvi kohtumajasse(Kooli tn
p?ievast
arvates
2, Jdhvi)30 piievajooksul korraldusesaamise
3. Korraldusj6ustub teatavakstegemisest.

XNduJ^o-L^tEnna Tiidemarm
Vallasekretiir

DETAILPLANEERINGULAHTESEISUKOHAD
28juuni 2011
V6su1,

Asukoht:
Nimetus:
Algatamisetaotleia:
Finantseeriia:

Vdsu,J6etn 9
Jde tn 9 detailplaneering

MargusRisti
Raul Kull

LAHTEMATEzuALID
1. Vihula Vallavalitsusekorraldus
2. Planeerimisseadus
3. Looduskaitseseadus
r''t' www'vihula'ee
4. Vihula valla ehitusmii?irus
vt. www'vihula'ee
5. Vihula vallaiildplaneeringftehtestatud13.08'2003)
6. Lahemaarahvuspargikaitse-eeskiri
7. Veekaitseseadus
planeeringueesmiirgidon ehitusdigusemZiiiramine;parkimise,liikluskonalduse ja
tehnosiisteernide lahendaminening vajalike kitsendusteja servituutidemiiiiramine.
esitatavadnduded:
Planeeringumaterjalidele
uurimustdii
alusplaanilM 1:500.Geodeetilise
koostadageodeetilisel
1. Detailplaneering
aruannej a digitaalnemaa-alaplaanesitadakohalikule omavalitsusele10 piieva
tegemise
uurimistddde
jooksultd6delopetamise
piievastarvates( Ehitusgeodeetiliste
kord$ 11).
2. Graafilisesosasesitadaviihemaltjiirgmisedjoonised:
. Situatsiooniskeem (planeeritava ala asukoht nt viiljav6te
illdPlaneeringust)
o Liihteplaan geodeetiliselalusplaanil,kus ntiidatud ka naaberkinnistud
ja maasihtotstarvetega
katastritunnuste
ja keskkonnanduded,
o Detailplaan(p6hijoonis)1:500,millel haljastuse
liiklusskeem,tehnovdrgud
. Tehnov6rkudeplaaneraldijoonisena
3. Tehnovorkude,teedeja tiinavate kavandamiselaluseksv6tta Eesti StandardEVS
843:2003
4. Enne kooskdlastamistehankimist esitada detailplaneeringueskiis vallavalitsusele
( Planeerimisseadus
eskiisiavalikuarutelukorraldamiseks
$ 16 lg 3)'
5. Tehnovdrkudelahendamisel laihtudaPIS $ 221 ldikest 2 ning vajadusellaiendada
planeeringualavastavasulatuses.
6. Seletuskirjakooseisustuua vtilja kontaktvddndi analiiiis, millest juhinduda ehitiste
mahtude,krundi tiiisehituse% jms kavandamisel'(Vt valla ehitusmiiiirus)
DetailplaneeringesitadaVihula vallavalitsuselekiiidetuna kolmes (3) eksemplaris- tiks jii6b
Kolm
valla arhiivi, tiks saadetaksemaavanemale,iiks Maa-ametile ja digitaalselt

ja vastavlehekuulutuselisatakse
tiiiseksemplariesitadaennekehtestamist.Kehtestamiseotsus
poolt.
vallavalitsuse
KOOSKOLASTUSED
l.
2.
3.
4.

Ida-EestiPiiiistekeskus
Terviseamet
Keskkonnaamet
V6rkude (elekter, side) valdajatekinnitusedv6rkude iihendamiseteostatavusekohta
alates liitumispunktist. ( Nii p6hijoonisel kui ka
planeeringus pakutud viisil
seletuskirja vastavallehel).

PLANEERIMISEKAIGUS TULEB KOOSTOODTEHA
1. VasatvaltPlaneerimisseadus
$ 16-le.
hankimist(ala
(S.h eskiisideavaliku arutelukorraldamineennekooskdlastuste
asublooduskaitsealal)).
MUUD TINGIMUSED
Kohalikud omavalitsusedesitavad PlanS $ 25 ldikes 5 ning MaaKS $ 5 l1ikes 2 nimetatud
informatsiooni planeeringute kohta Maa-ametile osaliselt digitaalselt ehk siis
detailplaneeringuvtilispiiri ruumikuju vehorkujul (GIS/GADformaadis), detailplaneeringu
plaaiid pildina ning pdhiandmeidia nxenetlustpuudutava info tabelandmetena. sellest
tulenevaltpalumenimetatudandmedesitadavastavalkujul'
(v.a
k.a lehekuulutused
Planeeringukoosseisuspeavadolema k6ik menetlusdokumendid,
ja vastavlehekuulutus).
kehtestamisotsus
Planeeringk6ita:
II osa- kooskolastused; III osa-planeering Planeeringu
I osa- menetlusdokumendid;
pdhilahenduselpeabolemamaa-omanikum?irgenoustumisekohtaplaneeringulahendusega.
ja avalikustamiseks
koosk6lastamiseks
finantseerimiseks,
Lepingplaneeringukoostamiseks,
planeeringutaotleja/tellijaja tiiitja
s6lmitaksekolmepoolneleping - Vihula vallavalitsuse,
kaustadesse.
vahel.Lepingukoopialisataksedetailplaneeringu
tildplaneeringustoodudpdhim6tetest.
tuleb
liihtuda
nfluete
mii2iramisel
Arhitektuur-ehituslike
hindamisekulud kannabplaneeringutaotleja.
voimalike ekspertiisideja keskkoruramdjude
Planeeringukooseisuspeab olema viihemalt iiks illustreeriv joonis ehitadakavatsetavatest
hoonetest.

Koostas:
Erik Keskk la
Ehitw-ja pl aneer imisndtmik
21.06.201l

