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plan servituudi vajadusega ala

Andmed kruntide moodustamiseks
Selgitused
katastriüksuse sihtotstarve ÜH (ühiskondlike hoonete maa)
sihtotsarve detailplaneeringu liikides ÜHh
(äriotstarbeta haridusasutuse maa)
Krundi
koha-aadress
või
koha-aadressi
ettepanek

1

Kooli tn 2

Krundi
planeeritud
suurus m²

21813

Suurim ehitisealune
pind m² (maapealne /
maa-alune)

8600 / 8600

Hoonestusala
suurus m²

12500

Suurim
korruselisus
(maapealne /
maa-alune)

ei määrata

Ehitise otstarve

normatiivne
parkimiskohtade
arvutus

normatiivne
parkimiskohtade arv

detailplaneeringus
ettenähtud parkimiskohtade
arv

1

kool

60

13

2

kool

60

47

Planeeritud parkimiskohtade arv maa-alal kokku

Suurim hoonete
kõrgus - kõrgus
maapinnast (m) /
absoluutne kõrgus (m)

15 / 62

Hoonete arv
krundil

2

Maa sihtotstarve ja
osakaal (%) detailplaneeringu
liikide kaupa

ÜHh

Maa sihtotstarve ja
osakaal (%) katastriüksuse liikide
kaupa

ÜH

Suletud brutopind
katastriüksuse
sihtotstarvete kaupa maapealne /
maa-alune

12000

Tulepüsivus

TP1

Parkimiskohtade arv normatiive /
kavandatud

60 / 40 vt
seletuskiri ptk 6.3

Arhitektuurinõuded

Pos nr

1

Kohaaadress

Krundi
planeeritud
sihtotstarve
(katastriüksuse
liikides)

Kooli tn 2

ÜH

Krundi
planeeritud
suurus m²

Liidetavate lahutatavate
osade
suurused m²

Osade seinine
sihtotstarve
(katastriüksuse
liikides)

30401:001:2064

20675

ÜH

30401:001:2065

1138

ÜH

21815

60
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Kitsendused ja servituudid

Teekaitsevöönd, tehnovõrkude kaitsevööndid,
Hoonete arhitektuur kaasaegne. Katuste
teeservituudi vajadusega ala Nabala tee 14 valdaja
vorm vaba, välisseinte materjal vaba.
kasuks 195m². Servituudi vajadusega ala
Vältida imiteerivadi materjale.
sidevõrgu valdaja kasuks 140m².

Moodustatakse
katastriüksustest
(nr) või
riigimaale
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