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17.05.2010 nr 633-k

Narva
Projekteerimistingimuste miHiramine
(Kalevi, Soldino, Kerese, Kreenholmi, Joaoru
linnaosade sidekaablite projekteerimine)

1. ASJAOLUD JA MENETLUSE KAIK
21.04.2010. a 00 Interframe Juri PugatSovi isikus taotles Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja
Linnap1aneerimise Ametilt projekteerimistingimusi Ka1evi, Soldino, Kerese, Kreenho1mi ja
Joaoru 1innaosade sidekaab1ite projekteerimise ehitusprojekti koostamiseks.

2. OIGUSLIKUD ALUSED
2.1

Ehitusseaduse §19 15ike 3 kohaselt projekteerimistingimused on kohaliku omava1itsuse
kinnitatud konkreetse1e ehitise1e koha1datavad arhitektuursed ja ehitus1ikud tingimused.
Projekteerimistingimuste valjastamise1 v5tab koha1ik omava1itsus aluseks p1aneeringutes
v5i muu1 viisi1 maakasutust korra1davates dokumentides sisalduvaid ehituslikke tingimusi.
Projekteerimistingimused koostatakse ja valjastatakse huvitatud isiku taotluse a1use1
hi1jemalt 30 paeva jooksu1 sellekohase taotluse esitamise paevast arvates.
2.2 Narva linna ehitusmaamse §22 15ike 1 kohaselt projekteerimistingimused kinnitab
korra1dusega Linnava1itsus.

3.0TSUS
3.1

Maarata projekteerimistingimused Ka1evi, Soldino, Kerese, Kreenho1mi, Joaoru 1innaosade
sidekaab1ite ehitusprojekti koostamiseks jargnevalt:

3.1.1. ULDANDMED

00 Interframe
3.1.1.1 Tellija
3.1.1.2 Asukoht

Kange1aste 41-38,20604 Narva
Kalevi, Soldino, Kerese, Kreenholmi, Joaoru linnaosad

3.1.1.3 Kaeso1evad projekteerimistingimused on kehtivad kuni 17.05.2012. a
3.1.1.4 Projekteerimistingimuste koostamise a1us:
projekteerimistingimuste 21.04.10. a taotlus nr 691/1-12, Juri PugatSov.

3.2 PROJEKTEERIMISE EESMARK

Projekti koostamise eesmargiks on Kalevi, Soldino, Kerese, Kreenholmi, Joaoru linnaosade
sideohukaablite projekteerimine.

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

Projekti koostamisel juhinduda Eestis kehtivatest seadustest, standarditest,
normdokumentidest ja j uhenditest, sealhulgas:
-Narva Linnavolikogu 30.11.2006. a kinnitatud
mlliirus ill 48 "Narva linna
ehitusmiUirus";
-Eesti Standard EVS 865-2:2006 "Hoone ehitusprojekti kirje1dus. Gsa 2: Pohiprojekti
ehituskirjeldus";
-EVS 907 "Rajatise ehitusprojekt. Projektdokumentatsioon koidetes. Jooniste
vormistamine";
-Elektroonilise side seadus.
Projekti koostamisel kasutada tOest tehnovorkudega digitaalset geodeetilist krundi
alusplaani tapsusega M 1:500 mis on kooskolastatud peageodeedi poolt.
Projekt (selle osad) peab olema koostatud voi kontrollitud projekteerimises padeva
vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus § 18 15ige 4).
Projekt peab olema heaks kiidetud koigil ehitusseadusega ja projekteerimistingimustega
ettenahtud juhtudel.
Esitada projekti nimetus vastavalt projekteerimistingimuste1e.
Narva Linnavalitsuse poolt valjastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.
Esitada tabel teabega labitava kanalisatsioonitorustiku maauksuste omanike kohta, mis on
kinnitatud maakorralduse peaspetsialisti poolt.
Projekti koosseisus esitada originaalkooskolastused.
Esitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile kooskolastamiseks 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

Asendiplaan: naidata olemasolevadja kavandatavad tehnovorgud
Projekti koosseisus esitada lisaks:
-situatsiooniskeem (kasutada Narva linna kaarti Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-ja
Linnaplaneerimise Ameti kodulehelt www.narvaplan.ee).
-materjalide tellimisspetsifikatsioonid,
-montaazi skeem,
-kvaliteedinouded ning Uldised materjalidele esitatavad nouded,
-nouded sidekaabli paigaldamisel,
-paigalduse tapsusnouded,
-toodete ja too kvaliteedi maaramine,
-Wode teostamise juhised.

3.5 INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED

3.5.1

Eriosadele taotleda tehnilised tingimused ja projektid kooskolastada vastavate
vorguvaldaj atega.
3.5.2 Votta nousolek ehitusWode labiviimiseks projekteeritaval alaI olemasolevate, planeeritud
ja projekteeritud tehnovorkude kaitsevoondite valdajate1t.

3.6 KOOSKOLASTUSED
3.6.1
3.6.2
3.6.3
3.6.4
3.6.5

Tehnov5rkude valdajad.
Kinnistute ja ehitiste omanikud.
Ida-Eesti Paastekeskus.
Narva Linnavalitsuse Linnavara ja Majandusamet.
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

4. RAKENDUSSATTED

4.1
4.2

Kaesolev korraldus j5ustub alates teatavakstegemisest.
Kaesolevat korraldust on v5imalik vaidlustada Tartu Halduskohtu J5hvi kohtumajas 30
paeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.
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Tarmo Tammiste
Linnapea
Ants Liimets
Linnasekretar

