Üldplaneeringu koostamise töögrupi koosolek
11.04.2019

PROTOKOLL
Algus: 16.00
Lõpp 17.10
Osalejad: lisatud osalejate leht

Teemad:
1 Kallasrajale avaliku juurdepääsu tingimuste määramine (PlanS § 75 lg 1 p 11 ).
Planeeringu seletuskirjas punkt 3.1.2

Raivo Laidma:
Teema ÜP seletuskirjas praegu täiesti käsitlemata. Ma pole praegu saanud vajalikku sisendit.
Ootan eelkõige keskkonnaspetsialisti ja maakorraldaja infot avalike veekogude kohta,
millistele avalik juurdepääs puudub.
Praegu minu poolt ainult üks maakasutustingimus, mis puudutab avalikult kasutatavate
veekogude nimekirja kantud veekogude juures olevatel kinnisasjadel piirete ehitamise keeldu
kallasraja piirist vee poole.
Arutelu
Raivo ja Ülle vaatavad koos veekogud uue nädala alguses.
Matilt, Rivolt ja Karinilt oodatakse tagasisidet 17. apr
2 Supelranna ala määramine (PlanS § 75 lg 1 p 7 ).
Planeeringu seletuskirjas punkt 2.2.3.5
Raivo Laidma:
Teema käsitlus ÜP seletuskirjas puhke- ja virgestusalade juures. Supluskohad digitaalsena
minu poolt koostöös Reinu ja Rivoga GISi kantud. Need on kohad, kus meile teadaolevalt
inimesed meelsasti ujumas käivad. Kui aga vaadata määruse „Nõuded suplusveele ja
supelrannale“ https://www.riigiteataja.ee/akt/129082011006?leiaKehtiv nõudeid (NB kehtib
praegusel kujul kuni 01.10.2019), siis ma leian, et peame nende supluskohtade käsitluse
täiesti ümber vaatama. Kord (§ 1 lg 1) ei erista nõuete osas supelranda ja supluskohta.
Alates 01.10.2019 kehtib https://www.riigiteataja.ee/akt/122022019001 veeseadus viitab
Terviseameti koostatud avalike supluskohtade nimekirjale.
Kehtivate nõuete kohaselt on Terviseametil õigus teha KOV-le või veekogu omanikule
ettepanekuid supluskohtade asutamiseks. Meie puhul pole Terviseamet omalt poolt ühtegi
ettepanekut teinud (nende kiri 08.05.2018 nr 9.3-1/3415)

Arutelu.

Meie puhul pole realistlik kõikide nende supluskohade juures arvestada korraga seatud
nõudeid supluskoha asutamisele, suplusvee seirele jms. Küsitav on hinnang kohale „kus käib
ujumas suur hulk inimesi“ . Valla huvi on siiski enamkäidavatesse supluskohadessse
veeohutuspüstakute püstitamine sõltumata sellest, kas see vastab määruse nõuetele või mitte.
NB! Järgmine töökoosolek toimub 25.04. 2019 kell 16.00
Teemad:
1 Krundi minimaalsuuruse määramine (PlanS § 75 lg 1 p 24 ).

Koosolekut juhatas
Protokollisid Raivo Laidma ja Ilona Tiigi
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