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Geodeetiliste mSddistus- ja uurimistiiiide korraldamise reeglistik

Narva Linnavolikogu 14.06.2018 miiZiruse nr 12 ,,Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja
Linnaplaneerimise Ameti p6himiiiirus" $ 8 punktide 20-22,512l6ike 2 punktide:2,3 alusel
kehtestan geodeetiliste mSSdistus- ja uurimist<idde korraldamiseks kiiesolevad r:eglid:

peatiikk
.. 1.
ULDSATTED

l. Reguleerimisala ja eesmiirk
(1) Geodeetiliste m66distus- ja uurimistcidde tegemise reeglistik (edaspidi reeglistik)
tiiiendab majandus- ja taristuministri 14.04.2016 maaruse nr 34 ,,Topo-geodeetilisele
uuringule ja teostusmd6distamisele esitatavad n6uded" (edaspidi MKlu' mcicirus)
kehtestatud ndudeid Narva linna tehniliste vajaduste osas Narva linna
$

haldustenitooriumil.
(2) Geodeetilisi m66distus- ja uurimistoid (edaspidi mdddistustodQ tehakse maa-alade
planeerimiseks vajalike lZihteandmete saamiseks, ehitusprojekti koostarniseks ja
ehitamiseks. (3) Projekteerimistdid Narva linnas vdib teha ainult Narva Linnavalitsuse
Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti (edaspidi amet) Geodeesia ja maakonalduse
osakonnas (edaspidi geodeesiateenistas) registreeritud topo-geodeetilise plaanile.
(4) Ehitusjiirgset kontrollm66distamist tehakse k6ikide ehitusseaduse mdistes ehitamise
kiiigus maaiiksusel tehtud muudatuste kajastamiseks. TeostusmS6distamine MKM
mddruse mdistes on ehitusjiirgse kontrollmdddistamise osa. Ehitusjiirgse
kontrollm66distamise tulemusena on ehitusjiirgne topo-geodeetiline plaan.
(5) Reeglistiku eesmiirk on Narva linnas tehtavate m6Sdistustcidde kvaliteedi
parandamine, kaardiandmebaasi varustamine ajakohaste andmetega kdikide tehtud
geodeetiliste m66distustocjde p6hjal ning andmete taaskasutamiseks valjastamirLe.
(6) Reeglistik satestab Narva linna haldusterritooriumil tehlavate m66distust<iode
algatamise ja esitamise reeglid ning miiiirab kindlaks m66distust<i<jde teostajate,
m66distustdode andmete haldajate 6igused ja kohustused.
(7) Kdik m6odistustdod tuleb 166 teostaja poolt sisestada Narva linna goodeetiliste
m66distustocide infosiisteemi (edaspidi G MIS) vdi esitada geodeesiateenistuselo.
(S) GMIS-i tdode esitamise Sigus on isikutel, kellele on linnavalitsuse poolt antud 6i
pd6
infosiisteemi kasutamiseks. Kasutaja6iguste saamiseks tuleb
geodeesiateenistuse poole. Kasutajad tuvastavad end infosiisteemi peasemlse
kasutajanime ja isikutunnistuse (lD-kaardi, Mobiil ID) v6i parooli abil.

(9) T66de tegemise 6igus on juriidilistel ja fiiiisilistel isikutel, kes on

rep,istreeritud
(edaspidi
geodeetiliste
Majandustegevuse registris
MTR) ning kes omavad
tcidde litsentsi
(ehitusuuringud).

2. peatiikk

MOODIST.6O MENETLEMINE
$ 2. M66distustiiii algatamine
M66distus66 teostaja on kohustatud erme t6cjd tegema asumist algatama planeeritava
m66distust6cjde tegemise GMIS-is v6i ameti kodulehel wr+rv.narvaplan.ee oleva vorm:
vahendusel esitades jiirgmised andmed:
1) m06distustdo tellija nimi;
2) m66distust66 tellij a kontaktmeiliaadress;
3) m66distustoci tellija kontakttelefoninumber;
4) m66distustciri teostaja nimi;
5) m66distustoci teostaja kontaktmeiliaadress;
6) m66distust6ri teostaja kontakttelefoninumber;
7) m66distustcici nimi;
8) m66distustdo objekti aadress v6i asukoht;
9) m66distust6o number (m66distustd6 teostaja miiiiratud unikaalne number);
10) m66distuse tiitip (tAidetakse valikud: geodeetiline alusplaan, teostusrn66distus,
ehitusj?irgne kontrollmS6distus, muu);
1l) eriuuring (tiiidetakse valikud: katend, gaas, side, vesi, elekter, kana.lisatsioon,
sadevesi, soojus, tanavavalgustus, muu);
12) m66distusala, mis saadetakse geodeesiateenistuse spetsialistile vdi imporditakse
GMIS-i etteantud formaadis (dwg, kiht MOOTPIIR);
1 3) tcid alguskuupiiev;
14) tdo teostamise eeldatav l6pukuupiiev;
I 5) lisainformatsioon (lisatakse info tellija n6uete v6i tiihelepanekute kohta).

3. Mdddistustiiii esitamine
(1) Mo6distustdd teostaja esitab m66distust66 tulemid piirast l6petamist kiirnne piieva
$

jooksul GMIS-i v6i geodeesiateenistusele jiirgmiselt:
l) esitatavate joonised peavad olema *.dwg v6i *.dgn formaadis;
2) kaevude uurimisandmed esitatakse kas p6hijoonisel v5i tabelarvutusprogrammi
vahendusel koostatud tabelis so *.xls, *.ods v6i +.cvs formaadis;
*.doc, *.odt vdi *.pdf fonnaadis.
3) aruanded, seletuskirjad ning muu seonduv materjal
(2) M66distust<16 l6peb pzirast seda, kui m66distust66 teostaja esitab me,6distustcio
tulemid GMIS-i v6i geodeesiateenistusele ning geodeesia spetsialist regislreerib t6o
vastavasisulise m?irkega (pitsat).
3. peatiikk
MOODISTUST66IEI-B
NOUDED
TEIINILISED

4. M66distustiiiidele esitatakse jiirgmised tehnilised n6uded
(l) M66distust66del tuleb juhinduda 6igusaktidest, geodeetilistel m66Cistamistel
$

kehtivatest normidest, heast tavast ja kiiesolevast m66distuskorrast.
(2) M66distusto6de tulemid esitatakse digitaalselt. M66distamise andmed sisestab GMISi m66distustci6de teostaia.

5. N6uded digitaaljoonise failidele
1) Esitatavate m66distustdd andmete failid peavad olema AutoCAD dwg 2008 vdr

$
(

MicroStation dgn V7 vdi varasemas versioonis.
(2) Kogu informatsioon failis, v.a kihil VORMISTUS (58), tuleb kanda iihte mudeliruumi
-AutoCAD-is (Model), MicroStation-is (Default).
(3) Digitaalsel joonisel tuleb k6ik tekstielementide (elemenditiiiip Text) ankurpunktid
(origin), mis iseloomustavad kindlat punktobjekti, paigutada nii, et nee:d jAaksid
punktobjektile liihimaks teksti ankurpunktiks. KOik suletud kontuuri (niiiteks kdlvik v6i
hoone) omadusi kirjeldavate tekstide ankurpunktid peavad asuma selle kontuuri sees.
(4) Iga selgitav vdi objekti omadusi kirjeldav tekst tuleb vormistada eraldi
tekstielemendina.

(5)

Tekstielementidel kasutatakse AutoCAD-is kirjattiiipi (font) ROI\4ANS ja
MicroStation-is kirjattitipi (bnt) INTL_rso [10s].
(6) K6rgusarvude puhul kasutatakse ja AutoCAD-is ki{atiiiipi (font) |'tALlC 1a
MicroStation-is kirj atiiiipi (font) INTL- rso_rTAlrc [107].
peatiikk
JARELEVALVE JA VASTUTUS
4.

$

6. Jiirelevalve ja vastutus

(1) M66distustdcide teostaja vastutab m6ddistustdd andmete sisulise ja m66tmistiipsusliku
6igsuse ning korrale vastavuse eest.

(2)

Geodeesiateenistus kontrollib koikide GMIS-i laekuvate tehtud m66distust66de
vastavust kiiesolevale m66distuskorrale ning teavitab ilmnenud vigadest ja puudustesl
m66distustod teostaj at.
(3) Vigade ilmnemise korral esitab md6distustdode teostaja oma vahendite arvelt uued
andmed kiimne todpiieva jooksul.
(4) Korduvate n6uetele mittevastavate v6i sisuliste vigadega mS6distustd<ide esitamisel
on linnavalitsusel 6igus geodeesiateenistuse ettepanekul tiihistada m66distustti6rle teostaja
GMIS-i juurdepiiiis ning esitada m6Sdistustodde litsentsi viiljaandjale taotlus lilsentsi v6i
MTR registreeringu peatamiseks vdi ttihistamiseks.
5. peatiikk
RAKENDUSSATTED

$

Reeglistiku j6ustumine
Reeglistik j6ustub selle teatavaks tegemisest.

7.

