Vallimaa detailplaneering
2019
Kooskõlastuste ja arvamuste koondleht
Nr.jrk

Kaasatav
organisatsioon või
asutus, füüsiline isik

1

Keskkonnaamet

2

Maanteeamet

Vallavalitsuse
kiri
kooskõlastuse/
arvamuse
saamiseks
23.05.2019 nr 52/3747-1

23.05.2019 nr
5-2/3749-1

Kooskõlastuse/
arvamuse
kuupäev ja nr

Kooskõlastuse/arvamuse
sisu

Kooskõlastuse/
arvamuse
asukoht

Märkused

12.07.2019 nr 6- Keskkonnaamet annab nõusoleku Vallimaa Menetluskaust
2/19/2110-6
kinnistul
(kinnistusraamatu
registriosa digitaalne

17.06.2019 nr
15-2/18/215246

446134) ehituskeeluvööndi vähendamiseks
Saaremaa vald Anseküla Vallimaa kinnistu
detailplaneeringu (DP Projektbüroo OÜ, töö
nr 06-17-DP, muudatustega veebruar 2019),
joonisele nr 3 „Põhijoonis tehnovõrkudega“
(kuupäevaga 12.01.2019) kantud planeeritava
elamumaa krundi hoonestusala (Pos 1) ning
juurdepääsutee ulatuses.
Võttes
aluseks
planeerimisseaduse, Menetluskaust
ehitusseadustiku (EhS) ning Maanteeameti digitaalne
põhimääruse, kooskõlastame DP Projektbüroo
OÜ töö nr 06-17-DP „Vallimaa kinnistu
detailplaneering“.
Kehtestatud
planeeringu
alusel
rekonstrueeritava ristumiskoha teeprojekti
koostamiseks tuleb Maanteeametilt taotleda
nõuded EhS § 99 lg 3 alusel. Kui kohalik
omavalitsus
annab
planeeringualal
projekteerimistingimusi EhS § 27 alusel ning
kavandatakse
muudatusi
riigitee
kaitsevööndis, siis palume Maanteeametit
kaasata menetlusse. Kooskõlastus kehtib kaks
aastat käesoleva kirja välja andmise
kuupäevast. Tähtaja möödumisel tuleb

1

Vallimaa detailplaneering
2019

planeering
esitada
Maanteeametile
lähteseisukohtade uuendamiseks.
3

Päästeamet

23.05.2019 nr 52/3748-1

21.06.2019 nr
7.2-3.4/6684-2

4

Keskkonnaamet
Hiiu-Lääne-Saare
regioon

23.05.2019 nr 52/3747-1

25.06.2019 nr 62/19/2110-5

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 alusel annab
Päästeameti Lääne päästekeskus kooskõlastuse
DP Projektbüroo OÜ, poolt koostatud töö nr 0617-DP Saare maakond, Saaremaa vald, Anseküla,
Vallimaa maa-ala detailplaneeringu
tuleohutusosale.
Kooskõlastus on registreeritud Päästeameti
infosüsteemis numbriga 1086-2019-2





6.

Elektrilevi OÜ

19.12.2017
5497677379

Menetluskaust
digitaalne

Keskkonnaamet
on
esitatud Menetluskaust
planeeringulahendusega tutvunud ning digitaalne
leiab, et tehtud muudatused vastavad
07.03.2019 kirjas nr 6-2/19/2110-2
tehtud ettepanekutele (põhijoonise
legend on parandatud, kirjeldatud on
jalgteede olemust ning põhijoonisele
on märgitud hoonete tinglikud
asukohad).
Keskkonnaamet
kooskõlastab
Vallimaa kinnistu detailplaneeringu
planeerimisseaduse § 137 lg 3 alusel.
Ranna ehituskeeluvööndi vähendamist
kaalutakse eraldi kirjas.

* Tööjoonised kooskõlastada täiendavalt.
* Elektrivõrkude ümberpaigutamine lahendada
eraldi projektiga. Allkirjastatud digitaalselt

menetluskaust
digitaalne

Kooskõlastas
planeerija DP
Projektbüroo OÜ

Täiendav kooskõlastus

2

