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3.1 ULDANDMED
3.1.1 Kimistusraarnatu a.ndmed:

3'1'1'l l'allinla maantee LJ., transpordimaa,katastriilksuse
tunnus 51101:006:0198.
3'1'1'2 Paul Kerese trinav L3, transpordimaa, katastrir-iksuse
3'

1
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turrnus 51102:002:0057.
Projekteerirnistingimuste koostamise aluseks
on projekteerimistingimuste
)8.02.2013, a taotrus nr .r555/1-r4, Ehitusseacrus,
Eesri srandardicr.
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3.3,4 Situatsiooniskeem: kasutada Narva linna kaarti Narva Linnavalitsr-rse Arhitektuuri-ja
Linnaplaneerimise Ameti kodulehelt www,narvaplan,ee vdi ortofotot Maa-arneti
3.3.5

kardiserverist,
Asendiplaan esitada krundi tdese geodeetilise m66distuse alusel. Asendiplaanil esitarla tabel.

,,Ehitiste eksplikatsioon", Tabelis esitada elektrikaabli tehnilised nziitajad ('imetus,

3.3.6

3'3.7

elektriline pinge, ehitisealune pind, lAbim66t, pikkus).
Asendiplaani koostamise aluskaardiks vdtta aktualiseeritud (olemasolevat situatsiooni
t6eselt kajastav, sh tehnovdrgud) digitaalselt m66distatud geodeetiline alusplaal
tiipsusastmega M 1:500, kus on esitatud andmecl koostaja kohta (ettevdda nimi, Jitsentsi nr,
too ff, rnd6distamise aeg). Geodeetiline alusplaan peab oiema registreeritud Narva
Linnavalitsuse Arhitektuuri- 1a Linnaplaneeriniise Arnetis. Narva Linnavalitsuse
Arhitektur-rli- ja Linnaplaneetimise Arneti geodeesia ja kaarticle iaadimise spetsialir;ti poolt
kooskdlastatucl geodeetiline la'undi alusplaan paberkandjal esitada ehitusprojekti lisana.
Projekti Iisana esitada Narva Linnavalitsr-rse kon'aldus projekteerirriistingirnuste kipitarnise
kohta.

3.3.8 Tehnilised

nZiitajad esitada vastavalt Majandus- ja kornmunikatsiooniministri 24.12,2002, a
miitlrusele nr 69 ,,!lhitise tebriliste andmete loetelu", Punktides ,,Muud oluliselt ehitisr
iseloomustervad andmecl" esitada projekteeritavate ehitiste kasutamise otstarbed ja kooclid.

3.3.9 llhitiste kasutamise otstarbed

ja koodid esitada vastavalt Majandus-

ja

kommunikatsiooniministri 04.12.2012. a mAiirusele nr 78 ,,Ehitise kasutamise otstaryete
1oetelu".
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3.3, 1 Llsitada viili svalgusti niiidis proj elcti lisana.
3.3,12 Katete taas;tamise plaanil viirutada rikutud katete taastamise tsoonid, Esitada vastavad
tingrn2lrgid. Esitada katete taastamise konstruktiivsed 16iked.
3,3.13 Puucie likvideerinrise puhul maarata likvideeritavate puittaimede liikide loetelu.
1

3,3.14

Avalikult kasutatavat teed liibivate viilisvdrkude paigaldamise puhul

esitada
projekteerimises piideva vastutava spetsialisti poolt koclstatud ehituseaegne liiklusko;raLcluse
skeetn.

3.3,15 Projekteerijal vdtta tehnovdrkude kaitsevodndite valdajatelt ja maaomanikeit nousolek.
ehitustodde liibiviimiseks.
3.3.1 6 Esitada koosk6lastuste koondtabel.
3.3.17 Flsitada Na:'va Linnava.litsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile ehitusproje,kt koos

ehitusloa taotlusega viihemalt kahes identselt komplekteeritud eksemplaris,
Projektdokumentidest antakse tiks eksemplar Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- l^
Linnaplaneorimise Ameti arhiivi A4 forriaadis paberkandjal ning digitaaiset kujLrl

kompaktplaadil (CD v6i DVD).
3.3.18 Paberkandjal esitatud projektis esitada originaalallkirjad ning originaalkooskdlastusecl.
Di gitaalallkirj a kasutamisel esitada ka di gitaalall kirj a kinnitusle ht.
3.3.19 Muud nducled: vastava1t Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Lirmaplaneerimise Ameti
limakeskkoma osakonxa nduetele ning Flesti Vabariigis kehtivate rnziZtruste, standal'dlte ja
proj ekteerirnisnormi dega etteniihtud nduetele.
4. RAKtrNDLISg7i,11'BP
4.1 Kr.lesolevad projekteerimistingimusecl on kehtivad kuni 05.03.2015. a.
4.2 Ktiesolev korraldus jdustub alates teatavakstegemisest,
4.3 KZiesoleva korraiduse peale v6ib esitada Narva Linnavalitsusele vaide haldusmenetiuse
seaduses stitestatud kon'as 30 pilevajooksul arvates korraidusest teadasaamise piievast v6i
esitada kaebuse Tartu Halduskohtu J6hvi kohtumaiale halduskohtumenetluse seaclustikr;s
siitestatud ko:rryQr 0 p iieva j o oksu I arvates korraldu se teatavakstyef
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Vdljav6te Maa-ameti kaardiserverist
X=6589666.Y=737995

M 1:748

X=6589539.Y=737868
Kaardiserveris olev info ja sellest tehtud vriljav6tted on informatiivsed ega
ei ole ametlikud. Viiljavdtete kasutamisel peab tira mdrkima nende paritolu,
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Maa-amet 2013. K6ik 6igused kaitstud.

Mitteametlik viiljav6te.

Vdljav6te Maa-ameti kaardiserverist
X=6589330,Y=737388

X=6588740.Y=736798

M 1:3468

Kaardiserveris olev info ja sellest tehtud viiljav6tted on informatiivsed ega
ei ole ametlikud. Vtiljav6tete kasutamisel peab tira miirkima nende piiritolu.
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Maa-amet 2013. KOik 6igused kaitstud.

