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Detailplaneeringu
koostalnisealgatamine
Keskkonnam6justrateegilise
hindamisemittealgatamine.

EmmasteVallavalitsusele
on esitatudtaotlusdetailplaneeringu
algatamisekohta Emmastevallas
Reheselja kiilas asuvatelVesikaarekinnistul,katastrikoodiga1750 I :003:0740,j a Poodli
kinnistul,katastrikoodiga17501:003:0623.
Plaleeringualasuumskokku on ca 1,4ha (lisa I asendiplaan).
Detailplaneeringu
algatamiseeesmarkideks
on:
l. Kinnistuteliitmine (lisa I asendiplaan).
2. Sihtotstarbemuutmine 100%elamumaaks.
miiAramineiihe majapidamisetarbeksja ehitusdiguse
3. Hoonestusala
seadmine.
4. Inft astruktuurimaeradernine.
5. Servituudiasukohamderamine.
Planeeringuala
asubvastavaltEmmasteVallavolikogu30.09.2005meerusega
nr 39 kehtestatud
Emmastevalla iildplaneeringule
detailplaneeringu
kohustusega
hajaasustusalal.
Valla
iildplaneeringon niihtaval
httD/wytLemmaste.ee/documents/3
582507/3605701/Emmaste+%C3%BCldplaneerin{:u+o7oC3
%B5hiioonis+%28Leh1+l%29.pdflc8bld3a2-7e2
I -4489-979c-dl
ce64dc6044
Planeeringuala
on hoonestamata.
Maa-ametikitsendustekaardij?irgij?i?ivad
Vesikaareja Poodli
kinnistudosaliseltelektripaigaldise
kaitsevSSndisse.
Planeeringuala
ei asukaitse-egahoiualal
(lisa 2 - maakatastrikitsendustevaljav6te).Vesikaarekinnistustca 0,3 ha ulatuseskasvabIll

kaitsealuseidtaimi: hall kepp (Orchismilitaris)ja kahelehinek?iokee!
kaitsekategooria
(PlatantherahiJblid).y alla iildplaneeringujiirgion planeeringualal
tegemistpere-ja
ridaelamumaaga.
OsaVesikaarekinnistuston m:irgitudildplaneeingus kaitsehaljashrsmaana.
Vainamerehoiualastca 800 m kaugusel,mille
Planeeringuala
asublfiimast looduskaitsealas!
ei kavandataplaneerimisseaduse
t6ttu eeldatavmoju hoiualalepuudub.Detailplaneeringuga
$
1241g5 ja 6 nimetatudlegevusi,seegapuudubvajaduskeskkonnamdjustrateegiliseks
hindamiseks.
Planeeritavale
alaletoimub ligipiiiis 12132Emmaste-Tohwiriigimaanteelt1750062avalikult
kasutatavaPaavoerateekauduiile Suurip6llukinnistu,katastdkoodiga17501:003:1101.
keskkonnamdjustrateegilise
30.06.2016VesikaarejaPoodlikinnistutedetailplaneeringu
hindamisevajalikkusekohtakoostatudeelhimangukohaseltei kaasnekaesoleva
asjaolu,et tegemiston
detailplaneeringuga
olulist negatiivsetkeskkonnam6juarvestades
kavandatava
tegerusem6ju vSimalikkus,
iildplaneeringujargse
tegerusega.Detailplaneednguga
kestus,sagedusjaoht inirneseterviselening keskkonnaleon eeldatavaltveike.
Vottesalusekseeltoodu,KOKS$61g1,$30lelp2,planeerimisseaduse$41g2,$9,$101g1,
$ 1 1 , S1 2 , $ 1 2 4 , { 1 2 5l g 2 , $ 1 2 6 , $1 2 7 , $1 2 8 k, e s l d r o n n a mhdijnud a m i s e j a
keskkonnajuhtimissiisteemi
seaduse$ 33, $ 35, Keskkonnaameti14.06.2016ki{a nr 62/16/7371-2,,SeisukohtReheseljakiila Vesikaareja Poodlikinnistutedetailplaneeringuga
hindamisevajadusekohta"ja Emmastevalla
kavandatava
tegelusekeskkonnam6justrateegilise
iildplaneeringu,
Ernrnaste
Vallavalilsusan n ab ko r ra I d u s e:
1. Algatadadetailplaneeringu
koostamineReheseljakiilas asuvatelVesikaarekinnistul,
ja Poodli
maatulundusmaa
katastrikoodiga175011003r0740,pindala0,9 ha, sihtotstawe100u/o
pindala0,48ha, sihtotstarael00o/omaatulundusmaa.
kinnistul,katastrikoodiga17501:003:0623,
Planeeringuala
suuruson ca 1,4ha.
juurdelisatud
(li sa nr I ).
planeerimiseiilesannetega
2. N6ustuda
koostamisekonaldajaon EmmasteVallavalitsus(92001Hiiu maakond
3. Detailplaneeringu
Emmastevald Emmastekiila Vallamaja,462 2444)ning kehtcstajaEmmasteVallavolikogu
(92001Hiiu maakondEmmastevald Emrnastekiila Vallamaja,462 2444).
,1. Mitte algatadaReheseljakiilas asuvalelVesikaarejaPoodlikinnistuteldetailplaneeringu
hindarniseja
keskkonnamdjustrateegilisthindamistawestadesKeskkonnarn6ju
ja
kavandatavtegelus
keskkonnajuhtimissiisteemi
seaduseS 33 35, kuna detailplaneeringuga
ei avaldaeeldatavaltolulist kaljulikku n6ju keskkonnalejaelaniktonnale.
keskkonnam6justrateegilise
30.06.2016VesikaarejaPoodlikinnistutedetailplaneeringu
kohta
koostatud
kohaselt
ei kaasnedetailplaneeinguga
hindamisevajalikkuse
eelhirmangu
Detailplaneeringuga
kavandatava
tegevusemdju
olulist negatiivsctkeskkonnam6ju.
vdin,alikkus,kestus,sagedusjaoht inimeseterriselening keskkonnaleon eeldatavaltviiike.
Tiiiendavaduuringudci olc vajalikud.Hoonestusala
valida selliselt,et seeei asukskaitsealuse
taimeliigi kasvukohal.
5. Jdrl-levalvetDla.neerinsu
koostamiseiile teostabHiiu Maavanem.

6. Korraldusega
saabtut\adatiitipZievadel
kelt 9.00-16.00,reedeti9.00-13.00Emmaste
vallamajas.
7. Avaldadadetailplaneedngu
algatamiseteadening keskkonnam6justrateegilisehindamise
mittealgatamise
teadeEmmastevalla veebilehel,ajalehesHiiu Lehtja AmetlikesTeadaannetes.
algatamisest
8. Detailplatreeringu
teavitadanaaberkinnisasjade
omanilJceCihtkirjagav6i meili
teel.
9. Korraldusj6ushrbteatavalGtegemisest.
I 0. Konaldusepealev6ib esitadavaideHaldusmenetluse
seaduses
satestatud
korras30 p:ieva
joolsul awestades
paevastv6i esitadakaebuseTallinnaHalduskohtule
korralduseteadasaamise
Halduskohtumenetluse
seadustikus
satestatud
koras 30 Deevaiooksul arvateskoralduse
teatavakstesemisest.

Tiit Paulus
Vallavanem

