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Detailplaneeringu
V6su alevikuSpordi tn 16 maaiiksusele

09.o ober 2008 nr 76 ',Vihula valla jzizitmekava
p. 2, Vihula Vallavolikogu mzi?irusest
aastateks2008-2013vastuvdtmine",Vihula valla jaaitmekavap 4, Vihula Vallavolikogu
otsustab:
1. Algatadadetailplane gu koostamine osaleVdsu aleviku Sporditn 16 maaiiksusele
(kitastritumus 92201:003:0006) eesmiirgigaehitusdigusemii?Iamin€ ja?itnejaama
hooneteleja taxistulening looduskaitselistepiirangute,parkimiseja liikluskonalduse
lahendamine.
2. Detailplaneeringu koostamise, konaldamise ja finantseerimise kohta s6lmitakse
detailplaneeringukoostajaja vallavalitsusevahel leping
seaduse$ 71 aluselvaide
3. Kaiesolevaotsuse pealev6ib esitadaHaldusmenetluse
tn
6)
vdi Halduskohtumenetluse
(asukohaga
alevik
Mere
V6su
Vihula Vallavolikogule
seadustiku$ 9 lSike 1 aluselkaebuseTartu HalduskohtuJ6hvi kohtumajasse(Kooli tn
2, J6hvi) 30 paevajooksulotsusesaamisePtievastarvates.
4. Otsusj6ustub teatavakstegemisest.
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LAHTEMATERJALID
1. Vihula Vallavolikoguotsus
2. Planeerimisseadus
3, Looduskaitseseadus
4. Vihulavallaehitusmtiiirus
l't. www.vihula.ee
Vihula
5.
vallaiildplaneering
\,1.www.vihula.ee
ftehtestatud13.08.2003)
6. Vihulavallajliiitmekaya2008-2013
PlaneeringueesmArgidrehitusdigusem:i:iramine jziZitnejaamahooneteleja tadstulening
looduskaitselistepiirangute,parkimiseja liikluskonalduselahendamine.
Planeeritava
ala
ca 4000m,, kogumaaiiksus
0,8ha.
Esitatavadnduded:
l. Detailplaneering
koostadageodeetilisel
alusplaanilM l:500. Geode€tilise
u mustdd
ja
aruanne digitaalne maa-ala plaan esitada kohalikule omavalitsuselel0 piieva
jooksultdiidel6petamise
paevast ates( Ehitusgeodeetiliste
uurimistii6de
tegemise
kord$ 11)
2. Graafilises
osasesitadavlihemaltjiirgmisedjoonised:
r Situatsiooniskeem(planeeritavaala asukoht nt vZiljavotemaa_ameti
kaardiserverist).
o Lfiteplaan geodeetiliselalusplaanil,kus naidatud ka naaberkinnistud
ja maasihtotstaxvetega
katastdtunnuste
o DetailplaanG6hrjoonis)l:500, millel haljastuse
ja keskkonnan6uded,
liiklusskeem,tehnov6rgud.
r Tehnovdrkudeplaan
eraldijoonisena(vajadusel).
3. Tehnov6rkude,teedeja t?inavatekavandamiselaluseksv6tta Eesti StandardEVS
843:2003
4. Enne kooskdlastamistehankimist esitada detailplaneeringueskiis vallavalitsusele
l5bivaatamiseksnirlg eskiisideavaliku viiljapanekukorraldamiseks.

Valmis detailplaneeringesitadaeme kehtestarnistVihula vallavalitsuselekdidetunakolrnes
(3) eksemplaris- iiks jAab valla arhiivi, tiks saadetakse
maavaaemale,iiks Maa-ametile;ning
digitaalselt. Planeeringu koosseisus peavad olema k6ik menetlusdokumendid, k.a
lehekuulutused (u.u kehtestamisotsus ja
vastav lehekuulutus). Planeeringu
menetlusdokumendid
kaiitaI osana,kooskolastusedII osana,seejiirelplaneering.planeeringu
pohilahenduselpeabolemamaa-omanikumitge ndustumisekohtaplaneeringulah sega.
Koholikud omavalitsusedesitovad Plans [ 25 l1ikes 5 ning MaaKS $ 5ld s 2 nimetatud
inJormatsiooni planeeringute kohta Mao-ametile osaliselt digitadlseh ehk siis
detailplaneeringurdlispiiri ruutnikuju w tkujul (GIS/CADfornaadis) detailplaneeringu
plaanid pildina ning pdhiandmeidja menetlustpuudutata info tabelan etenq. Sellesl
tulene|altpalume nimetatudahdmedesitadowstayal kujul.
KOOSKOLASTUSED
1. Ida-EestiPZi?istekeskus
2. Virumaa Tervisekaitsetalituse
Laiiine-Virumaaosakond
3 Keskkonnaamet
Planeedngu lahendusel peab olema kinnitus vdrkude valdajatelt kavandatavate
v6rguiihendusteijhendamisev6imalikkuse kohta. Vajaduseltuleb planeeringualalaiendada
v6rguiihendusteliitumispunkideni.
Enne planeeringu kehtestamisele suunamist esitada vallavalitsusele koopiad
teekasutuslepetest
(servituudilepingud).
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ICUSTULEBKOOSTOOD
TEHA

1. VastavaltPlaneerimisseadus
I 16.
MUUD TINGIMUSED
Leping planeeringukoostamiseks,finantseerimiseks,kooskdlastamiseksia avalikustamiseks
sdlmitaksekolmepoolneleping - Vihula vallavalitsuseja riiirja vahil. Lepingu koopia
Iisataks€detailplaneeringukaustadesse.
Arhitektuur-ehituslikenduetemaiilamisel tuleb lahtudaiildplaneeringustoodudpdhim6tetest.
V6imalike ekspeniisidej a keskkonnam6jude
hindamisekulud kannabplaneeringutaotleja.
Planeeringukooseisuspeabolemaviihemaltiiks illusteeriv joonis kavandatavatesthoonest.
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