KORRALDUS

Õru

03.oktoober 2008 nr 71

Õlatu küla Pärtsimäe maaüksusele puurkaevu rajamiseks
projekteerimistingimuste määramine

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ja § 30 lg 1 p 2,
ehitusseaduse § 19 lg 3 ja Õru valla ehitusmääruse § 14 lg 2 p 5
Õru vallavalitsus o t s u s t a b:
1. Määrata Õlatu küla Pärtsimäe maaüksusele puurkaevu rajamise projekteerimistingimused
vastavalt lisale.
2. Korraldus jõustub vastuvõtmisel.
3. Käesoleva korralduse peale võib esitada vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras
või kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30
päeva jooksul korralduse teatavakstegemisest arvates.

Andres Palloson

Klaudia Tuhkanen

Vallavanem

Vallasekretär

Lisa
Õru Vallavalitsuse 03.oktoober 2008. a
korralduse nr 71 juurde

Õlatu küla Pärtsimäe maaüksusele puurkaevu rajamiseks
projekteerimistingimuste määramine
Projekti tellija: Jaan Lauri
Projekteerimistingimused kehtivad 2 aastat alates tingimuste jõustumise kuupäevast
1. Lähtedokumendid
1.1. Projekteerimistingimuste taotlus koos asukohaskeemiga
2. Lähteandmed
2.1. Puurkaevu projekt koostada Keskkonnaministri 30. jaanuari 1997. a. määruse nr. 8
„Põhjavee uurimise, kasutamise ja kaitse korra ning puurkaevude projekteerimise, puurimise,
konserveerimise ja likvideerimise korra kehtestamine“ kohaselt
2.2. Arvestamisele kuuluvad Õru Vallavalitsuse arhiivis asuvad dokumendid:
2.2.1. Õru valla üldplaneering (koostaja OÜ Teadmised ja lahendused)
2.2.2. Valga maakonna teemaplaneering „Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused (koostaja Valga Maavalitsus)
2.3. Projekti koostamise aluskaardiks võtta aktualiseeritud (olemasolevat situatsiooni tõeselt
kajastav, sh tehnovõrgud) digitaalselt mõõdistatud geodeetiline alusplaan täpsusastmega M
1:500, kus on esitatud andmed koostaja kohta (firma nimi, litsentsi nr, töö nr), mõõdistamise
aeg
2.4. Väljastatud projekteerimistingimused, riikliku keskkonnateenistuse seisukoht puurkaevu
projekteerimise taotlusele, jm lähtedokumendid lisada projekti kausta
3. Nõuded koostatavale projektlahendusele
3.1. Projekt koostada majandus- ja kommunikatsiooniministri 27. detsembri 2002. a määruse
nr 70 "Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile" kohaselt.
3.2. Projekt peab koosnema puurkaevu projektist, milles on toodud veevõtukoha
hooldusnõuded põhjavee kaitseks ja päisehitise konstruktsioon.
3.3. Tellija soovil koostatakse veehaarde ehitusprojekt.
3.4. Projektiga määrata vajalik sanitaarkaitseala.

4. Kooskõlastused
4.1. Õru Vallavalitsus
4.2. Valgamaa Keskkonnateenistus
5. Kooskõlastatud projekt esitada (esitada 2 identset eksemplari, millest üks köita
pappkaantega arhiveerimiseks projektide arhiivis) ehitusloa taotlemiseks Õru
Vallavalitsusele.
6. Kooskõlastatud projekti alusel taotleda puurkaevu puurimisluba Eesti
Geoloogiakeskusest.

