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Detailplanceringut tapsustavate projekteerimistingimuste kinnitaminc
(Rahu tn 3d krundile kontori- ja laohoone pustitamine Narva Linnavolikogu 27.05.2004. a
otsusega nr 81/35 kehtestatud Rahu tanava ja Rahu tn 3 vahelise maa-ala detailplaneeringu
alusel, mida on tapsustatud ehitise kasutamise otstarbe, arhitektuuriliste, ehituslike ja
kujunduslike tingimuste ning haljastuse, heakorraja liikluskorralduse pohimotete osas)

1. ASJAOLUD JA MENETLUSE KAIK
11.10.2021. a taotles (linnavalitsuse dokumendiregistris taotluse nr 9790/1-14) 00 NARVA
EHITUSPROJEKT (registrikood 11002901) Narva Linnava1itsuse Arhitektuuri- ja
Linnaplaneerimise Ametilt (edaspidi - padev asutus) projekteerimistingimusi Rahu tn 3d
krundile kontori- ja laohoone pustitamiseks Narva Linnavo1ikogu 27.05.2004. a otsusega nr
81/35 kehtestatud Rahu tanava ja Rahu tn 3 vahelise maa-ala detailplaneeringu alusel, mida tuleb
tapsustada ehitise kasutamise otstarbe, arhitektuuriliste, ehituslike ja kujunduslike tingimuste
ning haljastuse, heakorra ja liikluskorralduse pohimotete osas. Kavandatakse ka parkimiskohtade
ning piirdeaiaga umbritsetud avatud laoplatsi rajamist. Projekteerimistingimuste taotlusele on
lisatud asendiskeem ning garantiikiri ajalehekuulutuse avalikustamise eest tasumise kohta.

Projekteerimistingimuste menetluse ese on kontori- ja laohoone.
Rahu tn 3d krunt asub Narva linna Soldino linnaosas. Vastavalt kinnistusraamatule, Rahu tn 3d
krunt (katastritunnus 51106:001:0110) on arimaa. Narva Linnavolikogu 27.05.2004. a otsusega
nr 81/35 kehtestatud Rahu tanava ja Rahu tn 3 vahelise maa-a1a detailplaneeringuga on Rahu tn
3d maakasutuse juhtotstarbeks maaratud arimaa, Narva Linnavo1ikogu 24 .01.2013. a otsusega nr
3 kehtestatud Narva linna uldplaneeringuga (edaspidi - Narva tildplaneering) on Rahu tn 3d
maakasutuse sihtotstarbeks maaratud arimaa,
Narva tildplaneeringu seletuskirja punktis 3.1 on toodud: "Anmaal voivad olla voi sinna voib
rajada ainult arimaa sihtotstarbega haakuvaid hooneid ja rajatisi nagu bilrood , laod , tanklad,
autoremondi tookojad, kaup1used vms kaubanduspinnad, teenidusruume ja -pindasid,
mee1e1ahutus- ja soogikohti, keskkonnaohutu vaiketootmisega (nt plastakende valmistamine,
elektroonika monteerimise vms) tege1evate ettevotete ruume jms maakasutust, mis ei noua
otseselt tootmismaa sihtotstarbe maaramist". Rahu tn 3d krundile pustitatakse arifunktsiooniga
kontori- ja laohoonet (edaspidi - arihoone). Arihoones kavandatakse ladustada va1mistooteid, mis
on ette nahtud muugiks ariklientidele. Rahu tn 3d arimaale arihoone pustitamine ei ole Narva
tildplaneeringuga vastuo1us.
Rahu tn 3d krunt piimeb p5hja pooh Laane tanav L1 transpordimaaga, ida poolt Rahu tanav Ll
transpordimaaga, laane poolt Laane tn 3 (51106:00 1:0I09) hoonestamata arimaaga, louna pooh
Rahu tn Ic (51106:001:0266) hoonestamata arimaaga.
Vastavalt Narva tildplaneeringule hooneid ei tohi pustitada krundi piiri1e lahemale, kui 5,0 m.
Detai1planeeringuga on maaratud jargmised hoonestusjooned: punasest joonest piki Rahu tanavat
- 15m, piki Laane tanavat -10 m, naaberkrundi piirist (Laane tn 3, Rahu tn l c) - 5 m.

Vastavalt taotlusele lisatud asendiskeemile kaugus arihoonest:
- kuni .Rahu tanav L1" kinnistu piirini on 15, m;
- kuni .Laane tanav L1" kinnistu piirini on 10,0 m;
- kuni Laane tn 3 kinnistu piirini on 5,0 m;
- kuni Rahu tn 1c kinnistu piirini on ule 30,0 m. Rahu tn 1c kinnisasja omaniku kaasamine ei ole
noutav, kuna tema oigusi v5i huve taotletava arihoone ehitamine ei puuduta. Uue arihoone
kasutamine ei too eeldatavasti kaasa negatiivset moju Rahu tn 1c arimaale,

°

Lahtuvalt planeerimisseaduse §-st 125 ja ehitusseadustiku (edaspidi: EhS) §-st 26 on ehitise
pustitamiseks voi laiendamiseks tile 33% selle esialgu kavandatud mahust koostatava
ehitusprojekti aluseks ehitusloakohustusliku hoone ehitamise korral detailplaneering v5i
projekteerimistingimused. Rahu tn 3d maa-alal on kehtiv Narva Linnavolikogu 27.05.2004. a
otsusega nr 81/35 kehtestatud Rahu tanava ja Rahu tn 3 vahelise maa-ala detailplaneering.
Lahtudes projekteerimistingimuste taotlusest, on ilmnenud uusi asjaolusid, mille tottu peab
detailplaneeringujargset lahendust tapsustama, Taotleja soovib tapsustada ehitise kasutamise
otstarvet, arhitektuurilisi, ehituslikke ja kujunduslikke tingimusi ning haljastuse, heakorra voi
liikluskorralduse pohimotteid.
Vastavalt ehitusseadustiku § 27 loike 1 punktile 1 detailplaneeringu olemasolu korral voib padev
asutus pohjendatud juhul anda ehitusloakohustusliku hoone ehitusprojekti koostamiseks
projekteerimistingimusi, kui:
1) detailplaneeringu kehtestamisest on moodas ule viie aasta.
Rahu tanava ja Rahu tn 3 vahelise. detailplaneering (edaspidi: detailplaneering) on kehtestatud
Narva Linnavolikogu 27 .05.2004. a otsusega nr 81/35.
Arihoone pustitamisega ei kaasne-detailplaneeringu olemuslikku muutmist, kuna ei muudeta
detailplaneeringuga maaratud ehitusoigust (sh krundi kasutamise sihtostarvet, hoonete suurimat
ja
korruselisust).
lubatud
arvu,
hoonete
maksimaalset
ehitisealust
pinda
Projekteerimistingimustega tuleb tapsustada EhS § 27 loike 4 punkte:
1) ehitise kasutamise otstarvet;
Detailplaneeringuga maaratakse ehitusoigus bensiinijaama hoone ja tankla ehitamiseks.
ALF ATOM EHITUS AS-Ion plaanis pustitada arifunktsiooniga kontori- ja laohoone. Arihooncs
kavandatakse ladustada valmistooteid, mis on ette nahtud muugiks ariklientidele, Kontori- ja
laohoone ehitamine ja kasutamine ei too eeldatavasti kaasa negatiivset moju inimese tervisele,
heaolule ega varale, kui vorrelda tanklaga kaasnevat riski ja moju. Hoone kasutusotstarbe
erinevus detailplaneeringus naidatust on vaheoluline, kuivord hoonete tapsete kasutusotstarvete
maaramine ei kuulu detailplaneeringu padevusse. Samas vastab hoone kasutusotstarve
detailplaneeringuga kehtestatud 100% arimaa sihtotstarbele.
4) arhitektuurilisi, ehituslikke ja kujunduslikke tingimusi;
Detailplaneeringus on satestatud: "Hoone fassaadid peavad peegeldama nende kuuluvust
uhiskondliku iseloomuga hoonete hulka ja peavad olema meeldiva valisilmega". ALF ATOM
EHITUS AS-Ion plaanis pustitada sandwich-paneelidest ca 75,0 m pikkune hoone.
Arhitektuursete, ehituslike ja kujunduslike tingimuste tapsustamine seisneb selles, et pika
monotoonse tanavapoolse fassaadi valtimiseks tuleb tagada Rahu tanava fassaadi liigendatus.
Tapne lahendus leitakse projekteerimise kaigus,
Detailplaneeringuga maaratakse ehitusoigus l-korruselise hoone ehitamiseks. Maksimaalset
korgust ei ole maaratud, ALF ATQM EHITUS AS-Ion plaanis pustitada ca 9,0 m korge

arihoone. Rahu tanava detailplaneeringus on satestatud ehitusoigus Rahu tn 1c ja Rahu tn 1b
naaberkrundile kuni 10,0 m korge kahe hoone ehitamiseks. Uhtse hoonete korguslave ja rutmi
tagamiseks voib kohalik omavalitsus lubada pustitada Rahu tn 3d krundile kuni 10,0 m
korgusega arihoonc.
7) haljastuse, heakorra voi liikluskorralduse pohimotteid.
Rahu tn 3d krundile juurdepaasu ja selle juurde viiva konnitee asukoht kuulub tapsustamisele,
arvestades TEN-T transiitteede pohiprojekti. Narva Linnavalitsuse 23.09.2021. a korraldusega nr
737-k on valjastatud tee-ehitusluba Rahu tanava timberehitamiseks teeloigus Tallinna maanteest
- Paul Kerese tanavani vastavalt tee ehitusprojektile (tOo nr 2593, peaprojekteerija oc
Keskkonnaprojekt, linnavalitsuse dokumendiregistris nr 861711-16). Asendiplaan ja tee
ehitusluba
on
kattesaadav
lingil:
https:11dokregister.narva.ee/index.php?page=agendaset&agendaid=2885 7.
Haldusmenetluse seaduse § 46 loike 1 ja EhS § 31 loike 1 alusel korraldati
projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena. Teade avaliku valjapaneku kohta avaldati
ajalehes "Narva Reporter" nr 13/115, Narva linna veebilehel https:llwww.narva.ee/alpa-teated
ja-uudisedl-Iasset publisher/k3 3UOsXtpzBclcontent!arhitektuuri-ja-linnaplaneerimise-ameti
teated-rahu-tn-3d-ja-rakvere-tn-71a-?redirect=https%3A%2F%2Fwww.narva.ee%2Falpa-teated
.ill:.
uudised%3Fp p id%3D101 INSTANCE k33UOsXtPzBc%26p p lifecycle%3DO%26p p stat
e%3Dnormal%26p p mode%3Dview%260 0 col id%3Dcolumn-l %260 P col count%3D 1
ja padeva asutuse kodulehel http://www.narvaplan.ee. Projekteerimistingimuste eelnou,
asendiskeemi ning muude dokumentidega oli voimalik tutvuda Narva Linnavalitsuse 1. korruse
fuajees aadressil Peetri plats 5, Narva linn ajavahemikul 18.10.2021 . a kuni 10.11.2021. a.
EhS § 31 loigete 3 ja 4 ning haldusmenetluse seaduse § 47 loike 2 alusel kaasas padev asutus
(linnavalitsuse dokumendiregistris 14.10.2021. a kiri nr 1-13.1/2691) projekteerimistingimuste
menetlusse menetluse eseme kinnistu omaniku ning menetluse eseme kinnisasjaga piimeva
kinnisasja omaniku, kelle 5igusi voi huve voib taotletav ehitis v5i ehitamine puudutada:
kinnisasja aadress
katastritunnus
Rahu tn 3d
(51106:001:0110)
Laane tn 3 arimaa
(51106:001:0109)
Laane tanav L1
(51106:001 :0142),
Rahu tanav Ll
(51102:004:0035)

kooskolastaja v5i
arvamuse avaldaia
ALFATOM EHITUS AS
(registrikood 10691241)
alfatomrdialfatom.ee
ou GANSITI
(registrikood 10067749)
Qansiti{@hot.ee
Narva Linnavalitsuse
Linnamajandusamet
linnamajandus@narva.ee

* oo

saadetud
e-posti teel
15.10.2021

kattesaamise
kinnitus
18.10.2021

15.10.2021

15.10.2021

15.10.2021

18.10.2021

*

GANSITI ei saatnud padevale asutusele kinnitust kirja kattesaamise kohta. Vastavalt
haldusmenetluse seaduse § 27 loike 2 punktile 3, kui dokument on edastatud ariuhingu
ariregistrisse kantud elektronposti aadressile, siis edastatud dokument loetakse kattctoimetatuks.
Seega, haldusmenetluse seaduse § 27 loike 2 kohaselt loetakse Laane tn 3 kinnistu omanikule
saadetud kiri kattctoimetatuks ning ehitusseadustiku § 31 loike 6 kohaselt loetakse
projekteerimistingimuste eelnou
GANSITI poolt kooskolastatuks. Lisaks sellele
projekteerimistingimuste menetluse labiviija teavitas
GANSITI juhatuse liiget Sergei

on

on

Zelenjajevat telefoni teel saadetud kirjast 3 korda: 18.10., 22.10., 26.10.2021. a. Padev asutus on
seisukohal, et uue arihoone ehitamine ja kasutamine ei too eeldatavasti kaasa negatiivset moju
Laane tn 3 arimaale ning ei puuduta otseselt ou GANSITI oigusi voi huve. Vastavalt taotlusele
lisatud asendiskeemile kaugus uuest arihoonest kuni Laane tn 3 kinnistu piirini on 5,0 m, mis
vastab nii Narva uldplaneeringus kui ka detailplaneeringus satestatule. Seetottu jatkati ilma kirja
kattesaamise kinnituseta projekteerimistingimuste menetlust.
Haldusmenetluse seaduse § 50 loigete 2 ja 3 alusel padev asutus tegi oma 14.10.2021. a kirjas 1
13.1/2691 ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit labi viimata. Oigusakti andmise
voib otsustada ilma avalikul istungil arutamiseta, kui tahtaja jooksul ettepanekuid voi
vastuvaiteid ei esitatud ja menetlusosalised loobusid asja arutamisest avalikul istungil.
Menetlusosaline loetakse asja arutamisest avalikul istungil loobunuks, kui menetlusosaline ei ole
tahtajaks esitanud selle suhtes vastuvaiteid.
18.10. - 10.11.2021. a toimunud eelnou avalikul valjapanekul ei laekunud ettepanekuid ja
vastuvaiteid sisaldavaid arvamusi projekteerimistingimuste kavandile.
Padev asutus ei ole projekteerimistingimuste menetluse kaigus tuvastanud EhS § 32 toodud
projekteerimistingimuste andmisest keeldumise aluseid. Lahtudes eeltoodust, voib kohalik
omavalitsus anda projekteerimistingimused Rahu tn 3d krundile kontori- ja laohoone
pustitamiseks Narva Linnavolikogu 27.05.2004. a otsusega nr 81/35 kehtestatud Rahu tanava ja
Rahu tn 3 vahelise maa-ala detailplaneeringu alusel, mida on tapsustatud ehitise kasutamise
otstarbe, arhitektuuriliste, ehituslike ja kujunduslike tingimuste ning haljastuse, heakorra ja
liikluskorralduse pohimotete osas.
2. OIGUSLIKUD ALUSED
2.1. Ehitusseadustiku § 28 kohaselt projekteerimistingimused annab kohaliku omavalitsuse
uksus, kui seaduses ei ole satestatud teisiti.
2.2. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti pohimaaruse § 7 punkti 14
kohaselt arhitektuuri- ja planeerimise osakonna ilks pohiulesannetest on ehitusliku
projekteerimise
lahteinformatsiooni
valjastamine,
sh
projekteerimistingimuste
ettevalmistamine ja esitamine linnavalitsusele kinnitamiseks.
3. OTSUS
Kinnitada projekteerimistingimused Rahu tn 3d krundile kontori- ja laohoone pustitarniseks
Narva Linnavolikogu 27.05.2004. a otsusega nr 81/35 kehtestatud Rahu tanava ja Rahu tn 3
vahelise maa-ala detailplaneeringu alusel, mida on tapsustatud ehitise kasutamise otstarbe,
arhitektuuriliste, ehituslike ja kujunduslike tingimuste ning haljastuse, heakorra ja
liikluskorralduse pohimotete osas.

4. ULDNOUDED, ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED
4.1. Projekti
koostamisel juhinduda Eestis
kehtivatest
seadustest,
standarditest,
normdokumentidest ja juhenditest, aga samuti Narva linnas kehtivatest oigusaktidest,
sealhulgas:
ehitusseadustik;
tuleohutuse seadus;
Narva Linnavolikogu 24.01.2013. a otsusega nr 3 kehtestatud Narva linna Uldplaneering;
ettevotlus- ja infotehnoloogiaministri 29.05.2018. a maarus nr 28 .Puudega inimeste
erivajadustest tulenevad nouded ehitisele" ;
sotsiaalministri 04.03.2002. a maarus nr 42 "Milra normtasemed elu- ja puhkealal,
elamutes ning Iihiskasutusega hoonetes ja mnrataseme mootmise meetodid";

eesti standard EVS 932:2017 .Ehitusprojekt";
eesti standard EVS 843:2016 .Linnatanavad";
eesti standard EVS 840:2017 .Juhised radoonikaitse meetmete kasutamiseks uutes ja
olemasolevates hoonetes";
teised asja puudutavad oigusaktid ja standardid.
4.2. Esitada situatsiooniskeem.
4.3. Ehitiste tehnilised naitajad esitada vastavalt Majandus- ja taristuministri (edaspidi - MTM)
05.06.2015. a maarusele nr 57 " Ehitise tehniliste andmete loetelu ja arvestamise alused ".
Soovitavalt vormistada tabelite abil.
4.4. Esitada iga ehitise kasutamise otstarve ja kood vastavalt MTM 02.06.2015. a maarusele nr
51 .Ehitise kasutamise otstarvete loetelu".
4.5. Projekti koostamisel kasutada padeva asutuse geodeesia- ja maakorralduse osakonna
spetsialisti poolt vastuvoetud geodeetilist krundi alusplaani tapsusega M 1:500, kus on
esitatud andmed koostaja kohta (ettevotja nimi, litsentsi nr, too nr, moodistamise aeg).
Geodeetiline krundi alusplaan esitada projekti lisana.
4.6. Asendiplaan esitada geodeetilisel alusplaanil. Asendiplaani aluskaardiks peab olema voetud
aktualiseeritud olemasolevat situatsiooni toeselt kajastav geodeetiline alusplaan.
Asendiplaanil naidata detailplaneeringu jargne hoonestusala, projekteeritava ala piirid,
olemasolevate valisvorkude asukohad ja nende tingmargid, tehnovorkude kaitsevoondid ja
nende tingmargid, planeeritavate ehitiste asukohad ja mootmed, likvideeritavad ehitised ja
puud, projekteeritav haljastus, juurdepaas avalikult kasutatavale teele, sisse- ja valjasoit
krundilt, transpordi liiklussuunad, prugikonteineri asukoht jne. Maaratleda pinnakatted.
Anda hoone vertikaalne sidumine. Asendiplaanil esitada lisaks tabel: .Projekteeritavate
ehitiste eksplikatsioon" ning kinnistute tehnilised naitajad. Asendiplaan esitada mootkavas
1:500.
4.7. Narva Linnavalitsuse korraldus projekteerimistingimuste kinnitamise kohta, tehnovorkude
valdajate poolt valjastatud tehnilised tingimused, detailplaneeringu pohijoonis esitada
ehitusprojekti lisadena.
4.8. Esitada ehitusgeoloogiliste uurimistoode andmed. Nimetada hoonet kandev pinnasekiht
lahtudes ehitusgeoloogilistest tingimustest. Projekti lisana esitada ehitusgeoloogiliste
uurimistoode aruanne.
4.9. Lubatud hoonete arv krundil , hoonestusala suurus, hoonestusjooned, maksimaalne
ehitisealune pind ja korruselisus: mitte rohkem, kui on satestatud detailplaneeringus.
4.10. Lubatud kasutamise otstarbed vastavalt MTM 02.06 .2015 . a maarusele nr 51 "Ehitise
kasutamise otstarvete loetelu": muu laohoone (kood 12529), buroohoone (kood 12201).
4.11. Lubatud korruselisus: 1.
4.12. Lubatud korgus maapinnast kuni katuse korgeirna jooneni: kuni 10,0 m.
4.13. Arihoonc tuup peab olema piirkonna hoonestuslaadiga. Monoliitsete fassaadide
valtimiseks tagada Rahu tanava poolse pika fassaadi liigendatus. Arhitektuurne lahendus
peab olema esinduslik, korgetasemeline, kaasaegne ning mojuma "esteetiliselt
puhastatuna". Fassaadilahendused peavad olema esteetiliselt vaadeldavad koikidel
vaadetel.
4.14. Enne projekti koostamist esitada eskiis Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja
Linnaplaneerimise Ametile kooskolastamiseks e-postile narvaplan@narva.ee. Esitada
vahemalt 2 hoone arhitektuurse kontseptsiooni (sh varvilahenduse) varianti parima
tulemuse saavutamiseks.
4.15. Varvivaated esitada mootkavas 1:100. Vaadetel naidata valisviimistluse ja varvilahenduse
pass, viited koos valisviimistluse passi numbritega, vaadete tahistused jne. Valisviimistluse
ja varvilahenduse passis esitada valisviimistluse materjalide nimetused ja varvikoodid,
varvikataloogi nimetus. Metallosade varvitoonid esitada RAL kataloogi jargi.

4.16. Tagada
puuetega
irumeste
liikumisvoimalused
vastavalt
ettevotlusja
infotehnoloogiaministri 29.05.2018. a maarusele ill 28 "Puudega inimeste erivajadustest
tu1enevad nouded ehitise1e". Seletuskirja esitada detailne informatsioon invanouete kohta.
4.17. Rakendada radoonikaitse erimeetmeid. Ehitusprojekti seletuskirjas esitada koondinfo
rakendatud radoonitorje meetmete kohta (passiivmeetmed v5i aktiivmectmed voi muud),
4.18. Rakendada hoone energiatohususe miinimumnoudeid. Arihoone ja selle tehnosusteemide
energiatohususe osa peab vastama ehitusseadustiku, MTM 11.12.2018. a maaruse nr 63
"Hoone energiatohususe miinirnumnouded" ning eesti standardi EVS 932:2017
.E hitusprojekt" punkti 9.29 .Hoone energiatohusus" nouetele. Esitada energiatohususarvu
arvutus.
4.19. Insener-tehnilised osad (sh graafiline osa) esitada eesti standardiga EVS 932:2017
"Ehitusprojekt" ettenahtud mahus.
4.20. Katuse plaanil ja/voi vaadetel naidata ventilatsiooni ehitusprojektiga ettenahtud
venti1atsiooni elemendid.
4.21. Projekteerida transpordi juurdepaas Rahu tn 3d krundi1e: Laane tanavalt. Arvestada TEN-T
transiitteede pchiprojektiga.
4.22. Projekteerida Rahu tn 3d krundile juurdepaasu juurde viiv konnitee TEN-T transiitteede
pohiprojektiga ettenahtud Laane tanava konnitee pikendusena. Tagada sujuv ja tasane
TEN-T transiitteede pohiprojektiga ettenahtud Laane tanava konnitee ja Rahu tn 3d
krundile juurdepaasu juurde viiva konnitee liitumiskoht.
4.23. .Laane tanav L I" transpordimaa osaliseks rekonstrueerimiseks esitada vastava tegevusala
padeva spetsialisti pooh koostatud tee ehitusprojekt. TL osa peab vastama eesti standardi
EVS 932:2017 .Ehitusprojekt" punkti 9.3 "Tee, liiklus ja teerajatised", eesti standardi EVS
843:2016 .Linnatanavad", MTM 09.01.2020 maaruse nr 2 "Tee ehitusprojektile esitatavad
nouded" nouetele. Asendiplaanil naidata eraldi joonega valjaspool krunti asuv ala, mis
projekteeritakse kokkuleppe alusel Narva Linnavalitsusega. Esitada lisatingmark, naiteks
kriipskakspunktjoon, koos selgitusega: "Valjaspool krunti asuv ala, mis projekteeritakse
kokkuleppe alusel Narva Linnava1itsusega". Projekti lisana esitada garantiikiri .Laane
tanav Ll " transpordimaa osalise rekonstrueerimise projekteerimise, finantseerimise,
ehitamise kohta Laane tanava poolse sisse ja valjasoidu, konnitee pikenduse
valjaehitamiseks.
4.24 . Teekate peab vastama Narva linna heakorra eeskirja § 4 loike 3 nouetele.
4.25. Konniteede ja soidutee Iilcminekud kavandada alla 1astud aarekividega.
4.26 . Parkimine lahendada maapealse park1ana omal kinnistul. Naha ette piisav arv
parkimiskohti kiilastajate ja teenindajate soidukitele. Esitada parkimiskohtade arvutus.
Parkimiskohtade ja 1iik1usskeemi osas lahtuda eesti standardist EVS 843:2016

.Linnatanavad".
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4.27 . Ehitusseadustiku §-s 65 satestatud juhul paigaldada elektriautode laadimistaristu.
4.28 . Esitada kogu kinnistu liiklusskeem, kuhu on peale kantud koikide hooneni teenindusteed,
juurdepaasud (transpordivahendid, mis kinnistut teenindavad), konniteed jm liiklusalad.
Projekteerida teekattemargiste ja vajalike liikluskorraldusvahendite ning infotahvlite
paigaldamine. Esitada liikluskorraldusvahendite spetsifikatsioon.
4.29 . Lahendada parkimiskohtadelt sademe- ja lumesulamisvee kogumine, nende puhastamine
5li -liivapuuduri kaudu ning kanaliseerimine. Vee voib suunata nii TEN-T transiitteede
pohiprojektiga ettenahtud sademeveetorusse kui ka augustatud lokaalsetesse imbtorudesse.
Parklaplatsi alla voib valja ehitada filtreerimis- voi imbumisvaljaku scltuvalt pohjavee
tasemest ja pinnase tihedusest.
4.30. Tagada optimaa1ne funktsionaalne tanavaalgustus, mis vastaks normatiividele. Kavandada
energiasaastlikke LED-lampe vastavalt Narva Linnavalitsuse 27.05.2013. a korraldusele ill
494-k. Esitada valgustimastide ja valisvalgustite naidised. Esitada valisvalgustuse
va1gusarvutused.

4.31. Minimaalne haljastuse %: vahemalt 10%. Pohimotteline kujunduslik-funktsionaalne
lahendus naidata asendiplaanil.
4.32. Ette naha ehitustoode kaigus rikutud linnamaal olemasolevate katete taastamine. Plaanil
naidata rikutud katete taastamise voondid , eristades neid viirutusega. Esitada katete
taastamise konstruktiivsed loiked.
4.33. Lubatud piirdeaia korgus: kuni 2,0 rn. Esitada piirdeaia vaade ja tehnilised naitajad
(rajatise ehitisealune pind, korgus, pikkus, kasutamise otstarve ja kood) . Vaatele tuleb
markida piirde varvitoon ja varvikood. Piirde betoonaluse projekteerirnise puhul esitada
vundamendiosa Ioige. Piirdeaia plaanil naidata piirdeaia ja selle postide asukohad, postide
vahelised mootrned. Kruntide vaheliste piirete asukohad kooskolastada naaberkruntide
ornanikega juhul, kui piire rajatakse naaberkrundi piirile ning piirde teenindamiseks tuleb
kasutada naaberkrundi territooriumi.
4.34. Jaatmete kaitlemine: vastavalt jaatmeseaduse ja Narva jaatmehoolduseeskirja nouetele .
4.35. Paikesepaneelide projekteerimise korral esitada nende tehnilised naitajad ja kasutusiga.
Seletuskirjas esitada informatsioon, kus ja mil viisil vanad paikesepaneelid utiliseeritakse?
Kas utiliseerimisega kaasneb keskkonnareostus?
4.36. Ehitarnisel tuleb lahikeskkonnaga arvestada. Ehitusseadustiku § 12 19 3 kohaselt tuleb
ehitam isel arvestada mojutatud isikute oigustega ning rakendada abinousid nende oiguste
ulemaarase kahjustamise vastu. Vastavalt keskkonnaseadustiku uldosa seaduse § 32 loikele
4 vooral maatukil viibides tuleb arvestada maatuki omaniku huve, eelkoige valtida ornandi
kahjustami st. Arvestada asjaoigusseadusest tulenevaid kinnisornandi kitsendusi. Esitada
erimeetmed kahjuliku moju minimiseerimiseks.
4.37. Projekt kooskolastada projekti tellijaga.
4.38. Ehitusloa taotlus ja ehitusteatised tuleb esitada digitaalselt EHR-i susteemi kaudu .
4.39. MTM 08.06.2015 . a maaruses nr 62 "Nouded ehitusprojekti ekspertiisile" satestatud
juhul esitab kinnistu ornanik projekti soltumatu ekspertiisi.
4.40. Muud nouded: vastavalt projekti tellija lahteulesandele, tehnovorkude valdajate poolt
valjastatud tehnilistele tingirnustele, Narva tildplaneeringu ja detailplaneeringu nouetele,
Eesti Vabariigis kehtivate seaduste, maaruste, standardite ning kohaliku ornavalitsuse poolt
vastuvoetud oigusaktide nouetele.

5. RAKENDUSSATTED
5.1. Kaesolevad projekteerirnistingimused on kehtivad kuni 23.11.2026. a.
5.2. Kaesolev korraldus joustub alates teatavakstegemisest.
5.3. Kaesoleva korralduse peale voib esitada Narva Linnavalitsusele vaide haldusmenetluse
seaduses satestatud korras 30 paeva jooksul arvates korraldusest teadasaamise paevast voi
esitada kaebuse Tartu Halduskohtu Johvi kohtumajale halduskohtumenetluse seadustikus
satestatud korras 30 paeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.
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