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Planeeritav ala asub Prangli saarel Lä?ineotsa külas, höknat€s kogu 5486 m2 suuruse kimistu
Lahe (89001:002:0401). Planeeringuala piimeb kinnistutega Laululahe, Mäe, Tabani ja
Roseni ning asub Soome lahest ca 185 meetri kaugusel, jäädes osaliselt ranna
ehituskeeluvööndisse. hangli saare üldplaneeringu kohaselt paikneb kinnistu kirdeosa
väikeelamute maa juhtotsta*ega atal, krundi ehitusöigus aga orl kavandatud kinnistu
edelapoolsele alale, mille üldplaneeringu kohane maakasutuse juhtotstarvc on
maatulundusmaa, kuid on e nevalt kinnistu ül€jäänud osast körghaljastuseta lagendik,
kuivem ja körgem koht ning sellisena eluhoorc ehituseks sobivam. Kuivdrd ki.nistut ei
jagata ning ehitusöigus mä?tuatakse vaid ühe majapidamise tarbeks, arvestab kohalik
omavalitsus, et tegu ei ole üldisema planeedngu muutmise ettepanekut sisaldava
detailplaneeringuga ning detailplaneeringu menetlejaks on Viimsi valla ehilusmääruse § 3
alusel vallavalitsus.

Detailplaneering algatati Viimsi Vallavalit$se 16.03.2012. a konaldusega Dr 157, sellest
teavitati avalikkust ja puudutatud isikuid vastavalt ,,Planeerimisseaduse" §-ga ll-12
ettenähtud korrale. Viimsi Vallavalitsuse 7-12.2012. a konaldusega nI 872 otsustati jätta
algatamata keskkonnamöju stiateegiline hindamine, misjihel derailplaneering kooskölastati
Päästeameti Pöhja Pästekeskuseg4 Maa-arnetiga ja Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla
regiooniga. Detailplaneeringu koostamisel tehti ka koostööd tehnotrasside valdajatega ja
huvitatud isikutega.

Detailplaneering vöeti vastu Viimsi Vallavalitsuse 20.09.2013. a konaldusega nr 1069,
misj?irel taotleti Keskkonnaametilt nöusolekut ehituskeeluvööndi vähendamiseks 47,5
meetdni üleujutatava ala piirist (milleks on samakörgusjoon 1,5 meetrit), vastavalt
Looduskaitseseaduse § 40 löike 4 punktile 2. Keskkonnaamet nöustus 7.01.2014. a kirjaga nr
10-10/5826-2 ehituskeeluvööndi vzihendamisega detailplaneeringu pöhüoonisel tähistatud
hoonestusala ulatuses, misjärel esitati detailplaneering perioodiks 3.02.2014. a - 16,02.2014.
a avalikule vitljapanekule. Detailplaneering oli avalikkusele tut!.umiseks kätesaadav Viimsi
vallamajas, Prangli raamatukogus kui ka valla veebilehel, avatikkust hformeeriti sellest
ajalehrede ,.Viimsi Teataja" ja ,,Harju Elu" vahendusel, puudutatud isikuid infonneeriti
tfitkirjaga. Avalikul väljapanekul ei esitatud kirjalikke ettepanekuid ega vastuväteid.
Planeeringu menetlust kajastav dokume[tatsioon on köidetud detailplaneeringu lisadesse,
millega on vöimalik etteteatamisel tutluda Viimsi Vallavalitsuse arhiivis (Nelgi tee l, Vümsi
alevik).

Eeltoodu alusel ja juhindudes ,,Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse.. § 3 punktist 1, § 6
löikest 1, § 30 löike I punktist 2, ,,Planeerimisseaduse,. § 24 löikest 3 ja ,,Viimsi valla
ehitusmäruse" § 3löike I punkrist 8:



l.

2.

3.

Kehtestada Pmngli saare Lääneotsa küla maaüksuse Lahe detailptaneerirg (Vümsi Valla
Arenduskeskuse OÜ projekt nr 09-12), millega vähendatakse mlna ehituskeeluvööndi

ulatust 47,5 meetrini üleujutatava ala piirist ning määratakse krundi ehitusöigus lihe suvila
ja krmi kahe abihoone ehitamiseks, ehitusaluse pindalaga kokku 150 m'z. Suvila suurim
lubatud körgus on 7,5 meeait ning abihooned kmi 4,5 meetrit.

Koraldus jöustub teatavakstegemisest.

Korraldust on vöimalik vaidlustada Tallfuma Halduskohtus (Pämu mtrt 7, Tallinn) vöi
esilada vaie Vi 30 päeva jooksul arvates konalduse
leatav


