NARVA LINNAVALITSUS

•

KORRALDUS

Narva

17.05.2010 or 632-k

Projekteerimistingimuste maaramine
(Joala tn 6 kinnistu piirini uue gaasitorustiku projekteerimine)
1. ASJAOLUD JA MENETLUSE KAIK
21.04.2010. a AS EG Vorguteenus, registrikood 11197170, asukoht Gaasi tn 5, Tallinn, keda
esindab volitatud isik Dmitri Makarov taotles Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja
Linnaplaneerimise Ametilt projekteerimistingimusi Joala tn 6 kinnistu piirini uue gaasitorustiku
projekteerimise ehitusprojekti koostamiseks.

2. OIGUSLIKUD ALUSED
2.1

Ehitusseaduse §19 lOike 3 kohaselt projekteerimistingimused on kohaliku omavalitsuse
kinnitatud konkreetsele ehitisele kohaldatavad arhitektuursed ja ehituslikud tingimused.
Projekteerimistingimuste valjastamisel votab kohalik omavalitsus aluseks planeeringutes voi
muul viisil maakasutust korraldavates dokumentides sisalduvaid ehituslikke tingimusi.
Projekteerimistingimused koostatakse ja valjastatakse huvitatud isiku taotluse alusel
hiljemalt 30 paeva jooksul sellekohase taotluse esitamise paevast arvates.
2.2 Narva Iinna ehitusmaaruse §22 loike 1 kohaselt projekteerimistingimused kinnitab
korraldusega Linnavalitsus.
3.0TSUS
3.1

Maarata projekteerimistingimused Joala tn
ehitusprojekti koostamiseks jargnevalt:

6 kinnistu

piirini

uue

gaasitorustiku

3.1.1. ULDANDMED
3.1.1.1 Tellija

AS EG Vorguteenus, registrikood 11197170
Gaasi tn 5, 11415 Tallinn

3.1.1.2 Asukoht

Joala tanav, Joala tn 6

3.1.1.3 Kaesolevad projekteerimistingimused on kehtivad kuni 17.05.2012. a
3.1.1.4 Projekteerimistingimuste koostamise alus:
projekteerimistingimuste 21.04.10. a taotlus or 689/1-12, Dmitri Makarov.
3.2 PROJEKTEERIMISE EESMARK
Projekti koostamise eesmargiks on Joala tn 6 kinnistu piirini gaasijaotustorustiku
arvestusrohuga kuni 5 bar projekteerimine.

3.3 ULDNOUDED
3.3.1

Projekti koostamisel juhinduda Eestis kehtivatest seadustest, standarditest,
normdokumentidest jajuhenditest, sealhulgas:
-Narva Linnavolikogu 30.11.2006. a kinnitatud maarus nr 48 "Narva linna ehitusmaarus";
-Eesti Standard EVS 865-2:2006 "Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Gsa 2: Pohiprojekti
ehituskirj eldus";
-EVS 843 :2003 "Linnatanavad";
-Eesti Gaasiliidu lehekUljelloetletud standardid ja juhendid;
-EVS 907 "Rajatise ehitusprojekt. Projektdokumentatsioon koidetes. looniste
vormistam ine".
3.3.2 Projekti koostamisel kasutada tOest tehnovorkudega digitaalset geodeetilist krundi
alusplaani tapsusega M ] :500, mis on kooskolastatud peageodeedi poolt.
3.3.3 Projekt (selle osad) peab olema koostatud voi kontrollitud projekteerimises padeva
vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus § 18 loige 4).
3.3.4 Projekt peab olema heaks kiidetud k6igil ehitusseadusega ja projekteerimistingimustega
ettenahtud juhtudel.
3.3.5 Esitada projekti nimetus vastavalt projekteerimistingimustele.
3.3.6 Narva Linnavalitsuse poolt valjastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.
3.3.7 Projekti koosseisus esitada originaalkooskolastused.
3.3.8 Esitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile koosk6lastamiseks ehitusprojekt
vahemalt kahes, maksimaalselt kolmes identselt komplekteeritud eksemplaris. Narva linna
ehitusmaaruse § 24 kohaselt noutakse ehitusloa saamiseks pohiprojekti.
3.4 ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED
3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4

Asendiplaan: naidata olemasolevad ja kavandatavad tehnovorgud.
Tehnovorkude vaheline minimaalne kuja: normikohane.
Ette naha koigi olemasolevate tehnovorkude korrasolekja kaitse.
Projekti mahus naha ette ehitustOode kaigus rikutud katete ja haljastuse taastamine. Plaanil
naidata rikutud katete ja haljastuse taastamise voondid, eristades need viirutustega.
3.4.5 Muud nouded: vastavalt AS EG Vorguteenuse poolt valjastatud projekteerimisiilesandele.
3.4.6 Projekti koosseisus esitada lisaks:
-situatsiooniskeem (kasutada Narva linna kaarti Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-ja
Linnaplaneerimise Ameti kodulehelt www.narvaplan.ee),
-materjalide tellimisspetsifikatsioonid,
-montaaii skeem,
-piki- ja poikprofiilid,
-projekteeritud torustiku tehnilised andmed,
-kvaliteedinouded ning iildised materjalidele esitatavad nouded,
-nouded torustiku paigaldamisel,
-torustiku kaitse meetmed,
-takistavate rajatiste likvideerimine ja iimbertostmine,
-torustiku paigalduskaugused teistest torudest, kaevudest, ehitistest,
-paigalduse tapsusnouded,
-toodete ja too kvaliteedi maaramine,
-tOode teostamise juhised,
-ehitustOode korraldamise projekt ning ehitustOode teostamiseks liikluskorralduseprojekt,
-plaan ja loiked "EhitustOode kaigus rikutud katete taastamine" jne.
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3.5 INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED
3.5.1
3.5.2

Taotleda Narva linnalt omandile isikliku kasutusoiguse seadmist.
Votta nousolek ehitustoOde Hibiviimiseks projekteeritaval alaI olemasolevate, planeeritud
ja projekteeritud tehnovorkude kaitsevoondite valdajatelt.
3.5.3 Insener-tehnilised osad esitada Eesti Standarditega ette nahtud mahus vastavalt
pohiprojekti staadiumile.

3.6 KOOSKOLASTUSED
3.6.1 Tehnovorkude valdajad.
3.6.2 Kinnistute omanikud, kelle kinnisasja puudutab gaasitorustiku ehitamine.
3.6.3 Narva Linnavalitsuse Linnavara ja Majandusamet.
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 arvates korralduse teatavakstegemisest.
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Tarmo Tammiste
Linnapea
Ants Liimets
Linnasekretar
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