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30.12.2009 nr 1568-k

Projekteerimistingimuste miHiramine
(Sepa tn 10 hoone lammutamine)

1.ASJAOLUD JA MENETLUSE KAIK
18.12.2009.a AS EESTI ESM, registrikood 10176697, mida esindab juhatuse liige Anna
Gradinar, taotles Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametilt
projekteerimistingimusi Sepa tn 10 hoone lammutamiseks. Sepa tn 10 maa on riigi omandis olev
katastrisse kandmata maa.
Sepa tn 10 hoone kuulub aU-Ie POHJA PEALINN vastavalt 22.06.2000.a solmitud ehitise ostu
miiiigi lepingule (notariaalregistri nr 6782). AKTSIASELTS EESTI ESM on aSAOHINGU
POHJA PEALINN ainuosanik ning omandab iikssada protsenti (100%) au POHJA PEALINN
osakapitalist
vastavalt
07.06.2006.a
solmitud
osaiihingu
osade
miiiigilepingule
(registri number 3101).
03.12.2009.a Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet kooskolastas
detailplaneeringu. 08.12.2009.a oli vastu voetud Narva Linnavalitsuse protokolliline otsus:
taotleda Narva Linnavolikogult nousolekut Sepa tn 10 maa-ala detailplaneeringu vastuvotmist ja
avaliku valjapaneku korraldamist.

2.{nGUSLIKUD ALUSED
2.1

Ehitusseaduse §19 loike 3 kohaselt projekteerimistingimused on kohaliku omavalitsuse
kinnitatud konkreetsele ehitisele kohaldatavad arhitektuursed ja ehituslikud tingimused.
2.2 Narva linna ehitusmaamse §22 loike 1 kohaselt projekteerimistingimused kinnitab
korraldusega Linnavalitsus.

3.0TSUS
3.1 Maarata projekteerimistingimused Sepa tn 10 hoone lammutusprojekti koostamiseks
jargnevalt:
3.1.1. ULDANDMED
3.1.1.1 Taotleja andmed:
AS EESTI ESM, registrikood 10176697
Vestervalli tn 2-ml, 20307 Narva
3.1.1.2 Kinnistu aadress, mille kohta esitatakse taotlus:
Narva linn, Sepa tn 10

3.1.1.3 Ehitisregistri andmed:
Ehitise nimetus: hoone (riitistatud)
Hoone ehitisregistri kood 118001630, hoone ehitisealune pind: 328,0 m2
3.1.1.4 Kinnistusraamatu andmed puuduvad
3.1.1.5 Kiiesolevad projekteerimistingimused on kehtivad kuni 31.12.20 II.a
3.1.1.6 Projekteerimistingimuste koostamise alus:
3.1.1.6.1 Projekteerimistingimuste 18.12.09.a taotlus nr 3139/1-12;
3.1.1.6.2 Ehitusseadus 1, Narva linna ehitusmiiiirus;
3.1.1.6.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN, Eesti Standardid.
3.2 PROJEKTEERIMISE EESMARK
Projekti koostamise eesmiirgiks on Sepa tn 10 hoone lammutamine.
3.3 ULDNOUDED
3.3.1

3.3.2
3.3.3
3.3.4

3.3.5
3.3.6
3.3.7
3.3.8
3.3.9
3.3.10

Projekt koostada liihtudes Eestis kehtivatest seadustest, standarditest, normdokumentidest
ja juhenditest, sealhulgas:
-Eesti Standard EVS 811: 2006 "Hoone ehitusprojekt. L5ige 16. Lammutusprojekt";
-Narva Linnavolikogu 30.11.2006.a kinnitatud
miiiirus nr 48 "Narva linna
ehitusmiiiirus".
Projekti koostamisel kasutada tOest tehnov5rkudega digitaalset geodeetilist krundi
alusplaani tiipsusega M 1:500 mis on koosk5lastatud Narva linna peageodeedi pooh.
Projekt (selle osad) peab olema koostatud v5i kontrollitud Ehitusseaduse §-s 47
nimetatud projekteerimises piideva vastutava spetsialisti pooh.
Isikul on lubatud ehitada, projekteerida, teha ehitusuuringuid, energiaauditeid,
omanikujiire1evalvet, ehitusprojektide ja ehitiste ekspertiise, viiljastada energiamiirgiseid
ning tege1eda ehitusjuhtimisega, kui ta on ettev5tja iiriseadustiku tiihenduses ning talon:
majandustegevuse registri registreering ja vastavasisuline 5igussuhe Ehitusseaduse §-s 47
nimetatud piideva isikuga v5i peab rutisilisest isikust ettev5tja ise olema piidev tegutsema
vastutava spetsialistina (Ehitusseadus § 41).
Tiitellehel, seletuskirjas ja jooniste kirjanurkades esitada vastutavate spetsialistide
originaalallkirjad.
Projekt peab olema heaks kiidetud k5igil ehitusseadusega etteniihtudjuhtudel.
Esitada projekti nimetus vastavalt projekteerimistingimustele.
Viiljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta lisana.
Projekti koosseisus esitada originaalkoosk5lastused (ettev5tte nimetus, koosk5lastaja
nimi, kuupiiev, telefon).
Lammutusprojekt esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise
Ametile koosk5lastamiseks viihemalt kahes identselt komplekteeritud eksemplaris.

3.4 ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED
3.4.1

Projekti mahus esitadajiirgmised analtitisid ning lahendused:
-lammutust66de ohutusn5uded, jiirjekord ning vajadusel konstruktsioonide ajutise
toestamise moodused;
-s5lmede lahtitihendamise viisid ja jiirjekord;

-lammutatavate materjalide ligikaudsed kogused eraldi materjalide kaupa;
-lammutusmaterjalide kasutamise ja jaatmete paigutamise kohad. Millised
lammutusjaatmeid ladustatakse, millised viiakse kaitlusesse;
-ohtlike jaatmete kogused liikide kaupa ja iga liigi edasine suunamine;
-lammutatavate materjalide ja jaatmete kaitlemise ohutusnouded;
-tehnovorkude lahtiiihendamise tingimused ja kohad.
3.4.2 Lammutusprojekti koosseisus esitada lisaks:
-lammutusjaatmete kava koos kaitluskohtade maaramisega;
-hoone inventeerimisjoonised;
-situatsiooniskeem (kasutada Narva linna kaarti Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-ja
Linnaplaneerimise Ameti kodulehelt www.narvaplan.ee);
-asendiplaan (esitada krundi geodeetilise moodistuse alusel);
-lammutustOode korraldamise plaan;
-lammutustOode kaigus rikutud katete taastamise plaan.
3.4.3 Lammutustoode korraldamise plaanil naidata: masinate ja seadmete paiknemiskohad,
montaazikraanade asetus ja tegevustsoonid, ehitusmaterjalide ja jaatmete
ladustamiskohad, ajutised ehitised ja piirid, transpordi liikumisteede mootmed ja nende
paiknemine, ehitusplatsi ajutine valgustus ja korrashoid jne.

3.5 ERITINGIMUSED
Peale Sepa tn 10 maa-ala detailplaneeringu kehtestamist teostada maakasutuse vormistamine.
Maakasutamise oigust t6endav dokument esitada ehitusprojekti lisana.

3.6 KOOSKOLASTUSED
3.6.1 Ida-Eesti Paastekeskuse Narva Keskkomando.
3.6.2 Tehnovorkude valdajad.
3.6.3 Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti kommunaalmajandusosakond.
3.6.4 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

4.RAKENDUSSATTED
4.1 Kaesolev korraldus joustub alates teatavakstegemisest.
4.2 Kaesolevat korraldust on voimalik vaidlustada Tartu Halduskohtu Johvi kohtumajas 30
paeva jooksul alates korraldus7t~tavakstegemisest.
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