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Käesolevaga palun avaldada Pärnu Postimehes 8. oktoobril 2020 järgmine teade. 
Soovime hinnapakkumist nii reakuulutusele kui värvilisele moodulreklaamile. 
Arvele palun lisada märksõna – Karu tn 5 DP eskiis. 
__________________________________________________________________________ 
 
Pärnu Linnavalitsuse planeerimisosakond teavitab, et vahemikus 22.10. kuni 20.11.2020 toimub 
Pärnu linnas Karu tn 5 kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek.  
Planeeringuala asub Pärnu linnas Raeküla elamupiirkonnas ning hõlmab 1280 m2 suurust 
hoonestatud Karu tn 5 kinnistut. Karu tn 5 kinnistu piire ei muudeta ja kinnistut ei jagata. 
Detailplaneeringu koostamisega tehakse ettepanek Pärnu linna üldplaneeringu muutmiseks 
määrates krundi täisehituse protsendiks 25%. Planeeringuga on määratud hoonete suurim lubatud 
arv krundile kaks hoonet, kavandatav hoonete suurim ehitisealune pindala kokku on 320m2. 
Kahekorruselise elamu maksimaalseks kõrguseks nähakse ette 8,5 m arvestatuna maapinna 
kõrgusmärgist 3,70 m abs. Krundi kasutamise sihtotstarve on üksikelamumaa. Liikluskorraldust ei 
muudeta, parkimine korraldatakse oma krundi piires. Minimaalne haljastuse osakaal on 40 % 
krundi pinnast. 
 
Avaliku väljapaneku jooksul saab detailplaneeringu eskiislahendusega tutvuda Pärnu linna 
veebilehel www.parnu.ee ja tööpäeviti kella 08.00 – 16.00 Pärnu Linnavalitsuses ruumis 304.  
Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu eskiislahenduse kohta 
arvamust - koha peal, posti teel aadressile Suur-Sepa tn 16, 80098 Pärnu või e-posti aadressile 
linnavalitsus@parnu.ee . 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Soovime, et reakuulutusele oleks lisatud Pärnu linna vapi kujutis (laius kuni 10 mm). 
 
 
 
Lugupidamisega 
 
Kaido Koppel 
planeerimisosakonna juhataja  
 
Ülle Tuulik  44 48 353 
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Pärnu Linnavalitsuse planeerimisosakond teatab, et vahemikus  
22.10. kuni 20.11.2020 toimub Pärnu linna Karu tn 5 kinnistu 
detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek.  
 
Planeeringuala asub Pärnu linnas Raeküla elamupiirkonnas ning hõlmab 1280 m2 
suurust hoonestatud Karu tn 5 kinnistut. Karu tn 5 kinnistu piire ei muudeta ja 
kinnistut ei jagata. 
Detailplaneeringu koostamisega tehakse ettepanek Pärnu linna üldplaneeringu 
muutmiseks määrates krundi täisehituse protsendiks 25%. Planeeringuga on 
määratud hoonete suurim lubatud arv krundile kaks hoonet, kavandatav hoonete 
suurim ehitisealune pindala kokku on 320m2. Kahekorruselise elamu maksimaalseks 
kõrguseks nähakse ette 8,5 m arvestatuna maapinna kõrgusmärgist 3,70 m abs. 
Krundi kasutamise sihtotstarve on üksikelamumaa. Liikluskorraldust ei muudeta, 
parkimine korraldatakse oma krundi piires. Minimaalne haljastuse osakaal on 40 % 
krundi pinnast. 
 
Avaliku väljapaneku jooksul saab detailplaneeringu eskiislahendusega tutvuda Pärnu 
linna veebilehel www.parnu.ee ja tööpäeviti kella 08.00 – 16.00 Pärnu 
Linnavalitsuses (Suur-Sepa 16) ruumis nr 304. 
Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu 
eskiislahenduse kohta arvamust - koha peal, posti teel aadressile Suur-Sepa tn 16, 
80098 Pärnu või e-posti aadressile linnavalitsus@parnu.ee . 
 
 
Ülle Tuulik  
planeeringute peaspetsialist 
444 8353 
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