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Projekteerimistingimuste miHiramine
(Energia tn.7-Ml mitteeluruumi lisasissepiiiisu ehitamine
ning selleni viiva konnitee rajamine)

I.ASJAOLUD JA MENETLUSE KAIK
25.03.2009. a. 00 KWARTONS, registrikood 10338355, asukoht Energia tn.7-M I, Narva linn,
keda esindab juhatuse liige Juri Adlers, taotles Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-ja
Linnaplaneerimise Ametilt projekteerimistingimusi Energia tn.7-MI mitteeluruumi lisasissepaasu
ehitamiseks ning seIJeni viiva k6nnitee rajamiseks. Mitteeluruum M I kuulub Juri Adlers'ile
vastavalt valjav6ttele kinnistusraamatust.

2.0IGUSLIKUD JARELDUSED
2. I
2.2

Ehitusseaduse § I 9 16ike 3 kohaselt projekteerimistingimused on ehitise arhitektuursed ja
ehituslikud tingimused, mis maaratakse ehitisele kohaliku omavalitsuse korraldusega.
Narva linna ehitusmaaruse §22 16ike I kohaselt projekteerimistingimused kinnitab
korraldusega Linnavalitsus.

3.0TSUS
3. I

Maarata projekteerimistingimused Energia tn.7-MI mitteeluruumi Iisasissepaasu ehitamiseks
ning seIJeni viiva k6nnitee rajamiseks jargnevalt:

3.1.1. ULDANDMED
3. I. I. I Tellija

00 KWARTONS, registrikood

10338355

Energia tn.7-Ml, 20304 Narva

3. I. 1.2 Asukoht,
algandmed

Narva linn, Energia tn.7-M1
Mitteeluruumi kasutamise otstarve: kulinaariatsehh

3. I. J.3 Projekteerimistingimused on kehtivad 2 aastat alates korralduse j6ustumisest.

3.1.1.4 Projekteerimistingimuste koostamise alus
3.1.1.4.1 Projekteerimistingimuste 25.03.09.a. taotlus nr.63311-12, Juri Adlers
3.1.1.4.2 Ehitusseadus I, Narva linna ehitusmiUirus
3.1.1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN, Eesti Standardid.

3.2 PROJEKTEERIMISE EESMARK
Projekti koostamise eesmargiks on Energia tn.7-Ml mitteeluruumi lisasissepaasu ehitamine
ning selleni viiva konnitee rajamine.

3.3 ULDNOUDED
3.3.1

Projekti koostamisel juhinduda Eestis kehtivatest seadustest, standarditest,
normdokumentidest ja juhenditest, sealhulgas:
-Eesti Standard EVS 812-7 :2008 "Ehitiste tuleohutus. Osa 7: Ehitistele esitatava
pohinoude, tuleohutusnoude tagamine projekteerimise ja ehitamise kaigus";
-Narva Linnavolikogu 30.ll.2006.a. kinnitatud miiiirus nr.48 "Narva linna ehitusmaarus";
-Eesti Standard EVS 865-2:2006 "Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 2: Pohiprojekti
ehituskirjeldus";
-Eesti Standard EVS 811: 2006 "Hoone ehitusprojekt";
-Majandus- ja Kommunikatsiooniministri 27. I2.2002.a. kehtestatud maarus nr 70 "Nouded
ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile";
-Majandus- ja Kommunikatsiooniministri 24.12.2002.a. kehtestatud maarus nr 69 "Ehitise
tehniliste andmete loetelu" jne.
3.3.2 Projekti koostamisel kasutada toest tehnovorkudega digitaalset geodeetilist krundi
alusplaani tapsusega M 1:500 mis on kooskolastatud peageodeedi poolt.
3.3.3 Projekt (selle osad) peab olema koostatud voi kontroJlitud projekteerimises padeva
vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus § I 8 loige 4).
3.3.4 Tiitellehel, seletuskirjas ja jooniste kirjanurkades esitada vastutavate spetsialistide
originaalallkirjad.
3.3.5 Projekt peab olema heaks kiidetud koigil ehitusseadusega ettenahtud juhtudel.
3.3.6 Projekti koosseisus esitada originaalkooskolastused (ettevotte nimetus, kooskolastaja nimi,
kuupaev, telefon).
3.3.7 Esitada projekti nimetus vastavalt projekteerimistingimustele.
3.3.8 Valjastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.
3.3.9 Esitada ehitusprojekti soltumatu ekspertiis (Narva Iinna ehitusmaarus §23,
Ehitusseadus §21).
3.3. 10 Esitada
Narva
Linnavalitsuse
Arhitektuuri-ja
Linnaplaneerimise
Ametile
kooskolastamiseks ehitusprojekt vahemalt kahes identselt komplekteeritud eksemplaris.
Narva linna ehitusmaaruse §24 kohaselt noutakse ehitusloa saamiseks pohiprojekti.

3.4 ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED
3.4. I
3.4.2

Lubatud on ilhe aknaava korguse muutmine ukseava ehitamiseks.
Valistrepi vundament pilstitada tehnovorkude kujadest noutavale kaugusele.
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3.4.3

Kandetarindite Umberehitamine on lubatud tehnilise ekspertiisi alusel. Tehnilises
ekspertiisis maaratleda kandetarindite Umberehitamise v6imalused koos detailse
ehitustehnoloogia valjaWotamisega. Anda kandev6ime taastamise lahendused. Otsus lisada
projekti kausta.
3.4.4 Lammutatavad ehitisosad: naidata olemasoleval korruseplaanil, lahendada ehitusprahi
utiliseerimine.
3.4.5 Territooriumi heakorrastus: k6nnitee sillutamine teekattekividega. Esitada p6hilised
pinnakatete Wode mahud, vertikaalplaneerimine ja teekatte 16ige.
3.4.6 Keskkonnakaitsemeetmed, jaatmekaitlus ja tuleohutusmeetmed: lahendada projekti
koosseisus.
3.4.7 Asendiplaan esitada krundi geodeetilise moodistuse alusel. Naidata olemasolevad ehitised,
liiklusskeem, juurdepaas avalikult kasutatavale teele jne. Maaratleda pinnakatted.
3.4.8 Konstruktiivne projektiosa: esitada Eesti Standartidega ettenahtud mahus, vastavalt
p6hiprojekti staadium ile.
3.4.9 Projekti koosseisus esitada varvivaated koos detailse sissepaasuosa lahendusega. Vaadetel
naidata projekteeritav ala, valistrepi ja ukse varvitoonid jne.
3.4.10 Situatsiooniskeem: kasutada Narva linna kaarti Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-ja
Linnaplaneerimise Ameti kodulehelt www.narvaplan.ee.

3.5 INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED
V6tta n6usolek ehitustoode labiviimiseks projekteeritaval alaI olemasolevate, planeeritud ja
projekteeritud tehnov6rkude kaitsevoondite valdajatelt.

3.6 KOOSKOLASTUSED
3.6.1
3.6.2
3.6.3

Ida-Eesti Paastekeskuse Narva Keskkomando.
Hoone kaasomanikud (Korteriomandiseadus § 2 punkt 1, Asja6igusseadus §72 ja §74).
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

4.RAKENDUSSATTED
4.1 Korraldus j6ustub alates teatavakstegemisest.
4.2 Korralduse v6ib vaidlustada Tartu Halduskohtu 16hvi kohtumajas 30 paeva jooksul arvates
korralduse teatavakstegemisest.
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