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Detailplaneedngu
koostamisealgatamine.
Keskkonnam6jushateegilisehindarnisernittealgatamine.

EmmasteVallavalitsuseleon esitatudtaotlusdetailplaneeringu
algatamisekohta Emmastevallas
S6rukiilas asuvalKotka kinnistul,katastikoodiga17501:003:0510.
Planeeringuala
suuruson 6,8
ha (asendiplaan
lisa l) ehk ter.,'eKotka kinnistu.
Detailplaneeringu
algatamiseeesmiirkideks
on:
1. kinnistujagamine(eskiislisa 2);
2. sihtotsta$emuutmine;
maiiramineja ehitus6iguse
3. hoonestusalade
seadmine;
4. infrastruktuudma?iratlemine;
5. servituudiasukohamaiiumine.
PlaneeringualaasubvastavaltEmmasteVallavolikogu 30.09.2005maeruseganr 39 kehtestatud
Emmaste valla iildplaneeringule detailplaneeringu kohustusega hajaasustusalal.Valla
iildplaneeringon nahtaval
http://$ r'w.emmaste.ee/do
60570l,Emmaste+%C3%Bcldplaneerinqu+p%C3
I ce64dc6044
%B5hijoonis+%28Leht+1
%29.pdflc8blil3a2-7e21-4489-979c-d
Planeeringuala
on hoonestatud.
Alal asubvanatalukompleks.Kiffistu jagamisetulemusenatekib
seitseiseseisvatkinnistut:olemasolevhoonestatud
.kinnistu.mille sihtotstarvemuudetakse10002
elamumaaks; viis hoonestamatakinnistut, mille kbikide sihtotstan'e muudetakse 100%
ja iiks hoonestarnata
elamumaaks
kinnistu,mille sihtotstarvemuudetakse100%transpordimaaks.
Planeeringualaei asu kaitse- ega hoiualal (lisa 2 - maakatastrikitsendustevaljav6te).Kotka
kinnistustca 3.2 ha ulatuseskasvabIII kaitsekategooria
kaitsealuseidtaimi: kahelehinekiiokeel
(Platanthera hifolia). Yalla iildplareeringu jiirgi on planeeringualal tegemist pere- Ja

ridaelamumaaga.
Planeeringualaasub lahimastlooduskaitsealast
fy'?iinamerehoiuala) ca I km
kaugusel, mille tdttu eeldatav m6ju hoiualale puudub. Dctailplaneeringugaei kavandata
planeerimisseaduse
$ 124 lg 5 ja 6 nimetatudtegevusi,seegapuudub vajaduskeskkonnanr6ju
hindamiseks.
strateegiliseks
Planeeritavalealale toimub ligipaes 12132Emmaste-Tohvririigimaanteeltavalikult kasutatava
1750025S6ruvallateekaudu.Kaheleavalikustteestkaugemalasuvaleuuelekmndile ligipii2isuks
moodustatakse
eraldikatastriiiksus,
millele ra.jatakse
tee.
18.08.2016Kotka kinnistu detailplaneeringu
keskkonnam6justrateegilisehindamisevajalikkuse
kohta koostatudeelhinnangukohaseltr:i kaasnekeesolevadetailplaneeringuga
olulist negatiivset
keskhormam6ju aNestades asjaolu, et tcgcmist on i.ildplaneeringujiirgselegevusega.
Detailplaneeringuga
kavandatavategevusem6ju voimalikkus, kestus,sagedusja oht inimese
terviselening keskkonnaleon eeldatavaltveike.
V6ttesalusekseeltoodu,KOKS{6lgl,$30lglp2,plareerimisseaduse$41g2,$9,$10lgl,
hindamiseja
$ 11, $ 12, S 124, $ 125 lC 2, { 126, $ 127, S 128, keskkonnamdju
keskkonnajuhtimissiisteemi
seaduse$ 33, $ 35, Keskkonnaameti
02.09.2016kida nr
6-2 l6 10J82-2jrFmmastevallaiildplaneeringu.
Emmaste
Vallavalilsusan n ab k o r ra I d u s el
l AlgatadadetailplaneeingukoostamineS6rukiilas asuvalKotka kinnistul,katastrikoodiga
17501:003:0510,pindala6,8 ha, sihtotstan'e100o/o
maatulundusmaa.
Planeeringuala
suuruson
6,8 ha.
2. N6ustudajuurdelisatud
planeerimisciilesannetega
(lisa nr 1).
3. Detailplareeingu koostamisekorraldajaon EnrmasteVallavalitsus(92001 Hiiu maakond
Emmastevald Emmastekiila Vallam^Ja,462 2114) ningkehlestajaEmmasteVallavolikogu
(92001Hiiu maakondEmmasle\'ald Emmaslekiila Vallamaja,462 2444).
4. Mitte algatada S6ru kiilas asuval KoIka kinnistul detailplaneeringukeskkonnarn6ju
strateegilisthindamist arvestadesKeskkonnam6juhindamiscja keskkonnajuhtimissiisteemi
seaduse$ 33 ja 35, kuna detailplaneeringuga
kavandalavlegevus ei avaldaeeldatavaltolulist
ja elanikkonnale.
kahjuliklr m6ju keskkonnale
18.08.2016 Kolka kinnistu delailplaneeringu kesklonnam6ju strateegilise hindamise
va.jalikkusekohta kooslatud eelhinnidgu kohaselt ei kaasne detaiJplaneer-inguga
olulist
negatiivsetkeskkonnamSju.Detailplaneeringuga
kavandatavatege\use m6ju v6imalikkus,
kestus,sagedusja oht inimeseterviselening kesklonnaleon eeldatavaltviiike. Tiiiendavad
uuringudei o1evajalikud.
5. Jarele!alvelplirneeringukoostamiseiile teostabHiiu Maava,rem.
6. Konaldusegasaab lutvuda tddpaevadelkell 9.00-16.00,reedeti 9.00-13.00Emmaste
v allarnajas.
7. Avaldada detailplaneeringualgatanisc teade ning keskkonnarn6justrateegilisehindamise
mittealgatarnise
teadeEmmastevalla vccbilchcl.ajalehesHiiu Lehtja ArnetlikesTeadaannetes.
8. Detailplaneedngualgatamisestteavitadanaabelkinnisasjade
onranikketahtkidagav6i meili
teel-

9. Konaldusj6ustubteatavakstegemisest.
koras 30 paeva
10.Konaldusepealevdib esitadavaideHaldusmenetluse
seaduses
satestatud
jooksul arvestades
peevastv6i esitadakaebuseTallinna Halduskohnrle
koralduse teadasaamise
Halduskohtumenetluseseadustikussatestahrdkoras 30 pZievaiooksul arvates koralduse
teatavakstesemisest.

Tiit Paulus
Vallavanem

k

Vallasekrctar

