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Detailplaneeringu
algatamine.
Keskkonnamojustrateegilise
hindamisemittealgatamine.
'taotlus
EmmasteVallavalitsuseleon esitatud
Emmpstevallas PrehnukiilasasuvaPrahna-Peetri
kinnistu, katastrikoodiga17501:002:0443,detailplaneengu algatamise
kohta.Kogu kinnistu
planeeringuala
suuruson 5,54ha, sellest
suuruson ca 1,0ha.
Detailplaneeringu
algatamiseeesm?tkideks
on:
l. Kinnistujagaminekaheksiseseisvaks
kinnistuks,sihtotstarbe
muutmine:
1) elamumaasihtotstarbega
iihe majapidamisetarbekshoonestatavkinnistu, mille sihtotstarve
muudetakse
elamumaaks:
ja:ib 100%maatulundusmaaks
(lisa 3 jagamiseplaan).
2) hoonestamata
kinnistusihtotstarve
2. Hoonestatavale
kinnistulehoonestusala
maeramineia ehitusdisuseseadmine.
3. lnfrastruktuurimaara emine.
4. Servituutideseadmine.
Planeeringuala
asubvastavaltEmmasteVallavolikogu30.09.2005maairusega
nr 39 kehtestatud
Emmastevalla iildplaneeringule
detailplaneeringu
kohustusega
hajaasustusalal.
Planeeringualaon hoonestamata.Valla iildplaneeringujlirgselt asub kogu Prahna-Peetri
kinnistust ca % ranna vdi kalda piiranguvbiindis, ranna vdi kalda ehituskeeluvtiiindis.
jiiiib elektripaigaldise
Planeeringualaei asu kaitse- ega hoiualal. Vdike osa planeeringualast
kaitsevddndisse(lisa 5 - maakatastri kitsenduste veUav6te). Planeeringualajiiiib valla
iildplaneeringujArgi miljoaivaiirtuslikulealale. Valla iildplaneeringujargi on planeeringualal
tegemistperspektiivse
Emmastevalla iildplaneeringon niihtavalvalla kodulehel:
elamualaga.
http://r'ww.emmaste.ee/documents/35
82507/3605701/Emmaste+o/oc3ToBCldplaneerinsu+pzlEf
is+%28Leht+2%29.odf/2a69b247-R8c-4bea-83ad-7f3a8a43
I e94
%B5hiioon
lviljardte lisa2).
LKS $ 38 lg 1 p I kohaselton meresaartel
ehituskeeluvddndi
laius 200 meetrit.LKS $ 35 Ig 4
kohaseltkoosnebkorduvaiileujutusegaveekogurannaehituskeeluvdiind
iileujutatavastalastja
ehituskeeluviiiindilaiusest. Looduskaitseseaduse
$ 35 lg 3r alusel maarahkse korduva
iileujutusegaala piir mererannaliildplaneednguga.Kui korduva iileujutusegaala piiri ei ole
maaratud,loetaksekorduvaltiileujutatudala piiriks I meetrikdrgunesamak6rgusjoon.
Emmaste

ei ole korduvaiileujutuseala piifi m*iratud, kuid valla iildplaneeringuga
on
valla iildplaneeringus
planeeritava kinnistu piirkonnas ehituskeeluvijijndi piiri viihendatud 150 meetrini
Keskkonnaministri31.08.2005klrjaga nr 16-6/7647-4.Looduskaitseseaduse
$ 38 lg 3 kohasett
on ehiruskeeluv<jdndis
uute hooneteja rajatisteehitaminekeelatud.Lfitudes eeltoodustvdetakse
detailplaneeringus kavandatavate tegevuste aluseks iildplaneeringuga kehtestatud
uusi ehitisiei planeerita.
ehituskeeluvttitndi
Lllatus.Ehituskeeluvijijndisse
Perspektiivnehoonestusalailhe majapidamisetarbeks jaab Prahna-Peetrikinnistu keskele
piirnedesp6hjastkinnistul labiva kraavigakinnistut labivastteestsisemaapoole (iisa 3). Prahnu
kinnistule, mida mddda toimub 'igipaas Priihna-Peetri
supelrandaviiv tee jiiiib LZianekaare
kinnistule.
Kinnistut labivatteedpidi on vdimalik liikuda Prahnupuhkemajaiaselle liihiiimbrusesasuvatele
kinnistutele-Teedeosass6lmitakseservituudilepingud.
keskkonnamdju
strateegilise
hindamise
21.04.2015Pr?ihna-Peetri
kinnistu detailplaneeringu
olulist
vajalikkusekohtakoostatudeelhinnangukohaseltei kaasnekiiesolevadetailplaneeringuga
negatiivset keskkonnam6ju.Detailplaneeringugakavandatavategevuse mdju v6imalikkus,
kestus,sagedusjaoht inimeseterviselening keskkonnaleon eeldatavaltvaike.
Lahtudes
eeltoodust,
KOKS S 6lg I, S 30 lg I p 2, Planeerimisseaduse
$ 4lg 2; $ 9; S 10lg 1,5.
ja
6 6'; $ ll;$ 12; $ 16,Looduskaitseseaduse
$ 5, $ 34, S 35, $ 37, $ 38. S 40, Veeseaduse
$ 29
seaduse$ 33 ja $ 35,
lg 2 p 3, Keskkonnam6juhindamiseja keskkor.rnajuhtimissiisteemi
ja Enmastevallaiildplaneeringu,
kirjanr flLS 6-811517064-2
Keskkonnaameti
17.04.2015
Vallavalitsus
Emmaste
a n n ab ko rra I d u s c:
l. Algatada deiailplaneeringPrahnu killas asuval Przihna-Peetrikinnistul. katastrikoodiga
pindala5,54ha.sihtotstarve
Planeeringuala
17501:002:0443,
100%maatulundusmaa.
suurus
on ca 1.0ha.
planecrimise
(lisanr l).
illesannetega
2. NOustudajuurdelisatud
3. Detailplaneeringukoostamisekorraldajaon EmmasteVallavalitsus(92001 Hiiu maakond
Emmastevald Emmastekiila Vallamaia,462244,1)ning kehtestajaEmmasteVallavolikogu
(92001Hiiu maakondEmmastevald Emmastekiila Vallamaja.462 2444).
4. Mitte algatada Prahnu kiila Prahna-Peetrikinnistul detailplaneeringukeskkonnam6ju
stfateegilisthindamistarvestadesKeskkonnam6juhindamiseja keskkonnajuhtimissiisteemi
kavandatavtegevus ei avaldaeeldatavaltoluiist
seaduse$ 33 ia 35, kunadctailplaneeringuga
€lanikkonnale.
kahjulikkLrm6ju keskkonnale.ia
kinnistu detailplaneeringu
keskkonnam6juslrateegilisehindamise
21.04.2015Prahna-Peetri
vaialikkuse kohta koostatudeelhinnangukohaselt ei kaasne detailplaneeringugaolulist
kavandatavategevusemdju vdimalikkus,
negatiivsetkeski(onnam6ju.Detailplaneeringuga
kestus,sagedusjaoht inimeseterviselening keskkonnaleon eeldatavaltvaike.
planceringukoostamiseiile teostabHiiu Maavanem.
5. J:irelevalvet
b . K o r r a r d u c c(gdaa bl u t \ u d d t d d p a e \ a lc"llel ql . 0 0 - l n . 0 0 E t ' n u s l e ! a l l a m a j a s .
7. Avaldada detailpianeeringualgatamiseteade ning keskkonnamoiustrateegilisehindamise
IeadeEmmastevalla veebilehel,ajalehesHiiu Leht.
mittealgatamise

8. Detailplaneeringu
algatamisest
teavitadanaabe*innisasjade
omanikket?ihtkirjaga
v6i meili
teel.
q. Korlaldus
jdusrub[ealavakslegemises..
10.Keesoleva
koraldusepealev6ibesitada
vaideHaldusmenetluse
seaduses
satestatud
koras 30
jooksul
p?ieva
arvestadeskorralduse teadasaamisepeevast vdi esitada kaebuse Tallinna
HalduskohtuleHalduskohtumenetluse
seadustikussetestatudkonas 30 Deevaiooksul aryates
koffalduse
teatavakstegemisest.
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Vallaseketiir

