VILJANDI VALLAVOLIKOGU
OTSUS

Ramsi

25. aprill 2018 nr 1-3/69

Üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise
hindamise algatamine

Kolga-Jaani valla ja Tarvastu valla liitumisel Viljandi vallaga moodustus 25.10.2017
haldusüksus nimega Viljandi vald.
Viljandi vallas kehtivate üldplaneeringute ülevaatamise tulemusena leiti, et Viljandi vallas
puudub terviklik ruumilahendus. Koostoimiva ruumiliste arengu põhimõtete kokkuleppimiseks
tuleb algatada uue üldplaneeringu koostamine.
Viljandi Vallavolikogu 25.06.2014 otsusega nr 108 „Valla üldplaneeringu koostamise
algatamine“ algatati Viljandi valla üldplaneeringu koostamine. Seoses Kolga-Jaani valla ja
Tarvastu valla liitumisega Viljandi vallaga lõpetada Viljandi Vallavolikogu 25.06.2014 otsusega
nr 108 „Valla üldplaneeringu koostamise algatamine“ algatatud Viljandi valla üldplaneeringu
menetlus.
Eesti territooriumi haldusjaotuse seadus § 141 lg 11 sätestab, et volikogu kohustab
haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena moodustunud omavalitsuses algatama
üldplaneeringu koostamise ühe aasta jooksul volikogu valimiste tulemuste väljakuulutamise
päevast arvates.
Viljandi valla üldplaneeringu koostamise eesmärk on kogu Viljandi valla territooriumi ruumilist
arengut säästavalt ja tasakaalustatult suunavate põhimõtete ja suundumuste määratlemine, maaja veealade üldiste kasutamis- ja ehitustingimuste määramine.
Lähtudes keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 33 lg 1 p-st 2 tuleb
üldplaneeringu koostamisel läbi viia keskkonnamõju strateegiline hindamine .
Tulenevalt eeltoodust ja võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, § 22
lg 1 p 31, Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 141 lg 11, planeerimisseaduse § 77 lg 1,
§ 77 lg 4, keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 33 lg 1 p 2 ning
arvestades üldplaneeringute ülevaatamise tulemusi, Viljandi Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1. Algatada kogu Viljandi valla territooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste
määratlemiseks üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamine.

2. Anda üldplaneeringu koostamise lähteseisukohad vastavalt otsusele lisale.
3. Käesoleva otsusega on võimalik tutvuda alates 12. maist 2018. a Viljandi valla kodulehel
www.viljandivald.ee.
4. Tunnistada kehtetuks Viljandi Vallavolikogu 25.06.2014 otsus nr 108 „Valla
üldplaneeringu koostamise algatamine“.
5. Käesoleva otsusega mittenõustumisel võib esitada vaide Viljandi Vallavolikogule
aadressil Kauba tn 9, 71020 Viljandi või kaebuse Tartu Halduskohtule aadressil Kalevi tn
1, 51010 Tartu, 30 päeva jooksul otsusest teadasaamisest arvates.
6. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
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