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1 . Algatadadetailplaneeringukoostaminejalglee ja jal$attatee teemaamoodustamiseks
V6su aleviku Sadama t:inavalt Kiismu kiila alguseni, milline h6lmab osaliselt
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(92201:0141470). Detailplaneeringueesmzfkidekson ehitusdiguseseadminejalgtee
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1. Vihula Vallavolikoguotsus
2. Planeerimisseadus
3. Looduskaitseseadus
4. Vihula valla ehitusmzizirus
14.www.vihula.ee
5. Vihulavallaiildplaneedng
(kehtestatud
13.08.2003)
\.'t.www.vihula.ee
6. Vihula valla arengukava
7. MaakoluaplaneeringLiiiine-Virumaarannikuala
Planeeringueesmiirgidr ehitusdiglse seadminejalgtee ja jalgmttatee rajamisekskoos
vajaliku taristuga, kitsenduste, servituutide, vajalike
vd6randamiste ja
munitsipaalomandisse
taotlemisevajadusevtiljaselgitamine,vajaduselehituskeeluvijondi
v?ihendamise
taodemine,keskkonnakaitseliste
abinoudemiiiiramine.
Esitatavad
n6udedl
L DetailplaneeringkoostadageodeetiliselalusplaanilM l:500. Geodeetiliseuurimustiid
aruanneja digitaalne maa-ala plaan esitada kohalikule omavalitsusele10 paeva
jooksul titdde l6petamisepzievast ates( Ehitusgeodeetilisteuurimistdijdetegemise
kord$ 11)
2. Graafilises
joonised:
osasesitadavdhemaltj?irgmised
. Situatsiooniskeem(planeerilavaala asukoht nt v?iljavdte maa-ameti
kaardis erist).
o Liihteplaan geodeetiliselalusplaanil,kus niiidatud ka naaberkinnistud
ja maasihtotstarvetega
katastritunnuste
. Detailplaan(p6hrjoonis)
ja keskkonnan6uded,
1:1000,millel haljastuse
liiklusskeem,tehnov6rgud.
r Tehrov6rkudeplaar eraldijoonisena(vajadusel).
3. Taristu kavandamiselaluseksv6tta vastavadstandEjdid
4. Enne koosk6lastamisteharkimist esitada detailplaneeringueskiis vallavalitsusele
liibivaatamiseksning eskiisideavaliku vZiljapaneku
konaldamiseks.

valnis detailplaneeringesitadaennekehtestamistvihula vallavalitsuserek6idetunakolmes
(3) eksemplaris- iiks jiiiib valla arhiivi, iiks saadetakse
maavatemale,iiks Maa-ametilenins
digitaalselt. Planeeringu koosseisuspeavad olema k6ik menetlusdokumendid,
k.i
lehekuulutused (v.a kehtestarnisotsus ja
vastav lehekuulutus). planeeringu
menedusdokumendid
ki,ita I osana,kooskdlastusedII osana,seejiirelplaneering.planeeringu
pdhilahenduselpeabolemamaa-omanikumargen6ustumisekohta plaaeeringulahendusega.
Kohalikad omavalitsusedesitarad P
I 25 ldikes 5 hing MaaKS g 5 l\ikes 2 nimetatud
infomatsiooni planeeringute kohta Mda-ametile osaliseh disitaalselt ehk siis
de.tailplaneeringuy()lispiiti tuumikuju ve
I IGIS/CADfornaadis), detailplaneerirtgu
plaonid pildi a ning pdhiandmeidja menetlustpuudutava info tabelandmetena. Sellest
tulenevaltpalume nimetatu.lqndmedesitadavastovalkujul.
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Planeeringu lahendusel peab olema kinnitus vdrkude valdajatelt kavandatavate
v6rguiihendusteiihendamisev6imalikkuse kohta. Vajaduseltuleb planeeringualalaiendada
vdrguiihendusteliitumispunkideni.
PLANEEzuMISEKAIGUS TULEB KOOSTOODTEHA
1. VastavaltPlaneerimisseadus
$ 16.
MUUD TINGIMUSED
Leping planeeringukoostamiseks,fin seerimiseks,kooskdlastamiseks
ja avalikustamiseks
s6lmitakse leping Vihula vallavalitsuse ja tziitja vahel. Lepingu koopia lisatakse
detailplaneeringukaustadesse.
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