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Detailplaneeringu algatamine
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(registreritud 19.12.201.2 nr 6Forest Haldus on paistu vallavalitusele teinud ettepaneku
.13.05.2013
detailplaneeringu koostamise algatamiseks 1 I

nr 6-5.21491)
,apru.tarud
Ettepaneku tegija
laturtritiksust h6lmaval maa-alal Holstre ja Pirmastu kiilades.
jiirvistu,
"rin"rat
..r.arf, avalduses esitatud sonastuses :" Loodi Looduspargi tenitooriumile kavandada
.irr. ..,.a'git' on naaberkinnistutele planeeritava golfivilljaku kastmisvee tagamine ning
kalade kasvatamine omatarbeks" .

i.ili:+2,

hdlmab
Taotletav planeeringuala asub kogu ulatuses Loodj L99dy^sgarei Piiranguv ^ndisja
,n'*iufrnA'urr*siitotstarbegakitastritiksuseid 57002:001:0770;57002:001:0230;
57002:001:0650;
iiooi:oor:olso; 57002:001i0263; 57002:001:0067; 57002:001:0066;
57002:001:0052:57002:001:0003
iZOOi,OOr,OOSl57002:001:0300 ning katastriiiksuseid
sihtotstarbega kaitsealune maa.

jiirvistu tiikide eelprojekt ja 2013 aasta
2012 aastal on Paistu vatlavalitsusele esitatud L6hmuse
nahtub' et
k"tkk"*am6ju strateegilise hindamise(KSH) eelhinnang' Dokumentidest
k;;;;;;"k"" tegevusi, millega i6ib eeldatavalt kaasneda,oiuline keskkonnam6ju'
seisukoha KSLI
f'"rtXonn*,,,.ion andnud o-ma 07.08.2013 kirjaga nr PV 6-5113/18403-2
..lt i*""grf..j. toonud selles vhlja rida puudusi ja kiisitlemata kiisimusi'
viima ilma 6igusliku aluseta, sh
i."if.:^ p""ft ..smiirgiks seatud iegevusi on asuiud ellu ja.millisel
juhul algatatakse
mis ei ole l-ubatud keskkonnamdju hindamata
strateegiline hindamine selle vajadust p6hjendamata'

;;;t,it

,;illi;,

[et*onna.Oj,

08.08'20l4onoUForestHaldusesindajaUrmasSuikallkirjastanudvallavalitsusega
t"r,."po"r'.lepingu,millegavotnudkavandatavadetailplaneeringukoostamisefinantseerimise
kohustuse.SamalepingugaonvdtnudplaneeringukoostamisekohustusearhitektKristiina
Habicht.

Eeltoodu,planeerimisseaduse $11g5,$2,$9I-C1lY6ilgl2'Keskkonnam6ju^hindamiseja
ja$ 35 lg2 aluset:
[.r[r.""rJ;rr,,i.issiisteemi seaduse-g oig r p ru-, tg2, g 33 lg 1p3
57002:001:0230;
l. Algatada Holstre ja Pirmastu ki-ilades katastriiiksuseid 57002:001:0770;
57002:001:06501

57002:001:0750;57002:00I:0263: 57002:001:0067: 57002:001:0066:
57002:001:0053;57002:001:0300;57002:001:0052;57002:001:0003h6lmava'
liiitva detailptaneeringu koostamine ,Viljandi
it-""rirnir."uause g 9 tg 2 setestatud eesmiirke
finantseerimisel ja arhitekt
Vallavalitsuse tellimisel, <-tU ior"rt Haldus (registrikood 10942795)
on ligikaudu 6l ha'
fririii"" Habichti koostamisel (lisas asendipiaai;. Planeeringuala suurus
planeeringu peamiseks e.smariik, on ehitus6iguse. maaramine, sh puhke- ja spordiotstarbeliste
hoonete ja raJatiste ehitamiseks ning kalakasvatuseks'
2. Anda planeeringu koostamisel jiirgmised lZihteseisukohad:

2.1 planeering koostada koost66s tehnovdrkude omanike/valdajatega ning maaomanikcga. kelle
kinnisasju planeeringuga kavandatakse koormata v6i kelle kasuks kavandataksc koormata

planeeritavat kinnisasja;
).2 vallavalitus konatdab detailplaneeringu eskiisi avaliku arutelu ja v6ib tApsustada ning lisada
maakasutustingimusi peale eskiisi libivaatamise tulemuste selgumist.
3. Algatada koostatava detailplaneeringu keskkonnam6ju strateegiline hindamine.
4. Enne planeeringu esitamist omavalitsusele, planeerimisseaduse $ l8 l6ikes I siitestatud
*.dwg,
vastuv6tmise otsuie tegemiseks, esitada vallale planeeringu eskiislahendus digitaalselt

*.dgn formaadis, paberkandjal ja elektrooniliselt *.pdf formaadis. Eskiislahendusest peab
minimalselt selguma:
4.

I olemasolevate tehnovdrkude paiknemine planeeringualal;

4.2 millised on kinnisomandi kehtivad ning planeeritavad kitsendused ja servituttdi vajadus;
jilrgi:
4.3 planeeringuala funktsionaalne tsoneerimine kavandatavate kasut usotstan'etu'
4.4 ehitusalad ja kavandatavad ehitusmahud. sh rajatiste alune maa;
4.5 liikluskorraldus.
5. planeeringu koosk6lastamiseks ja vastuvotmise otsustuse tegemiseks tuleb vallale esitada:
5.1 planeeritava ala topo -geodeetiline alusplaan;
5.2 planeering neljas eksemplaris paberkandjal:

*.dgn
S.3 planeering digitaalselt

vdi *.dwg formaadis L-EST

koordinaatsiisteen is' sh tuleb

eraldi failina esitada planeeringuala ruumikuju.
*.pdf formaadis. Detailplaneeringu koosseisus peab
5.4 planeeringu joonisedja seietuskiri
joonis, et muuta planeering
olema vfiem-alt iks detaiiplaneeringu lahendusi illustreeriv
avalikustamisel ja otsustamisel osalejatele arusaadavaks'
et planeeringu
5.5 vastuv6tmiseks esitatava planeeringu pShjal peab olema v6imalik otsustada.
koostamisse on kaasatud ka punktis 2.1 nimetatud isikud.
taotleda uued
6. Planeeringu lzihteseisukohad kehtestada kaheks aastaks, peale mida tuleb
liihteseisukohad, kui selleks ajaks ei ole vallale planeeringut esitatud planeerimisseaduse $
satestatud planeeringu vastuv6tmise otsuse tegemiseks'

l8

Sakala hiljernalt
7. Vallakantseleil korraldada planeeringu algatamisc teate avaldamine ajalehes

T.oktoobri 20 I 4 numbris.
8. Otsus jdustub teatavakstegemisest'

tn 9'
9. Kiiesoleva otsuse peale v6ib esitada vaide Viljandi Vallavolikogule aadressil Kauba
30 piieva
71020 Viljandi v6i kaebuse Tartu Halduskohtule aadressil Kalevi tn l,5l0l0'l'artu,
jooksul otsuse est teadasaamisgst alates.

Hellar Mutle
vallavolikogu esimees
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OU Forest Haldus e-postiga: margus.triisa@vau.ee
arhitekt Kristiina Habicht c-postiga: kristiina@ibun.ce
Maavanem

Toimik 7-1.2/9
Vallakantselei

:0540

1:0162

Holstre ja Pirmastu kttlas taotletava
deta ilpla neering uala ASENDIPLMN
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majandusosakonna juhEtaja

tut"pii,
katastripiir (seisuga 31.08.2014)

i'*" i algatamisel/ koostamisel/kehtestatud

Asendiplaani koostas
10.09.2014
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