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Detailplaneeringu koostamise eesmitk on üksikelamukrundi jagamine kaheks ja
moodustatavale krundile ehitusöiguse m?üinrnine tihe äksikelamu ja abihoone ehitamiseks,
krundi tehnovörkudega varustamise pöhimötele määramine jajuurdepääsu lahendamine.

Kavandatav tegevus ei kuulu ,,Keskkonnamöju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsreemi
seaduse" (KeHJS) § 6löikes I nimetatld legevuste nimistusse, mille konal keskkonnamöju
strateegilise hindamise (KSII) läbiviimine on kohustuslik. Kavandatav tegevus on Viimsi
valla mandriosa tlldplaneeringu ja üldplan€eringu teemaplaneeringu ,,Rohevörgustik ja
miljööväittuslikud alad" kohane. Detailplaneeringu ellurakendamisega ei kaasne olulist
negatiivset keskkonnamöju, mis vöiks ül€tada tege\uskoha keskkonnataluwst, pöhjustada
kesk*omas fäördumatuid muutusi vöi seada ohtu inimese tervistja hcsolu lähtudes KeHJS §
6 löigetes 2+ sätestatusl. Täpsemad keskkonnatingimused kavandatu elluviimiseks
mä,üatakse detailplaneeringu koostamise käigus. Eeltoodule tuginedes ei viida läbi eraldi
eethiodamist KSH meneduse algatamise üle otsustamis€ks.

Arvestades eeltoodut ja juhindudes kohaliku omavalitsuse koralduse seaduse § 2 löikest l,
§ 3 punktisl l, § 6löikest l, § 30 löike I punktist 2, planeeimisseaduse § 10 löigetest 5ja 7,
Viimsi valla ehitusmä&use § 3 löike I punktist I ja § 9 löikest 7, keskkonnamöju hindamise
ja keskkonnajuhtimisstlsleemi seaduse § 35 löig€test I ja 5 ning arvestades M. Ööveli
08.01.201 5- a taotlust nr I 0-1 0/1 00:

l. Algatada detailplaneering Pringi külas kinnistul Sarapuu ree 6, krundi kianistu jagamiseks

kaheks ja moodustatavale krundile ehitus6iguse mä2iramiseks tihe üksikelamu ja abihoone
ehitamiseks, krundi tehnovörkudega varustamise pdhimötete määramiseks ja
juurdepäüisude lahendamiseks.

2. Kinnitada planeeringu läihteülesalne vastavalt korralduse lisale.

3. Kooskölastaird detailplaneering tuleb esitada vallavalitsusele vastuvötmiseks hiljemalt
kahe aasta jooksul planeeringu lzihteülesande kinnitamise kuupäevast arvates. Vallavalitsus
v6ib pohjendatud taotluse alusel pikendada detailplaneeringu esitamise tähtaega. Taotlus
derailplaneeringu esitamise tähtaja pikendamiseks tuleb esitada hiljemalt üks kuu enne
dctailplaneeringu esitamise tzihtaja löppemist. Kui detailplanee.ing ei ole tähtaegselt
esitatud, kaotab detailplaneedngu algatamise otsus kehtiwse.

4. Mitte algatada keskkonnamöju strateegilist hindamist kinnistu Sarapuu t€e 6
detailplaneeringule.
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LAHTEÜLESANNf, DETAILPLANEERINGU KoosTAMIsEKs

l. Pl.nccrilrv, {la ,sukoha ja ulatus:

Planeeritav ala hölmab 3750 m'suurust elamukrunti aadressil Sarapuu tee 6ja see asub Pringi
küla pöh.jaosas n.ö,,Rummu elurajooni§'. Tcgu on kolhoosi perioodil rajatud elamukrundiga,
millele on maareformi käigus juurde erastatud ca 1500 m' suurune maatükk, paiknedcs
pöhjaosas väljaulatuvala teiste piimevate elamukruntide pöhjapoolsest piirist. Planeeritav ala
külgneb p6hjast riigimaag4 teistest ilmakaartest elamukruntidega Jalaka tee 5, Sarapuu tee 4
ja Saare tee 6. Juurdepääs planeeringualale toimub Sarapuu teelt. Kinnistu on reljeefilt
suhteliselt tasane, osalise körghaljastusega. Planeeritava ala asukoht on määmtud alloleval
skeemil, piiritletuna purase kontuuriga:

2. Dctailphneerilgu koostamise eesmärk:

Detailplaneeringu kooslamise eesmätk on
äksikelamukrundile ehitusöigus€ määramine ühe

kinnistu jagamine ja moodustatavale
tlksikelamu ja abihoone ehitamiseks.
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3. Dehilplaneeringü koostemise ülessll[e:
Detailplaneeringu koostamise ülesanne on planeeritava maa-ala kruntideks jaotamine, krundi
ehitusöiguse mä:lramine, krundi hoonestusala piiritlemile, tänavate maa-alade ja
liikluskonalduse määmmine, haljastuse ja healorrastuse pöhimötete mälüamine, kujade
määümine, tehnovörkude ja -rajatiste asukoha määmmine, keskkonnatingimuste seadmine
planeeringuga kavandatu elluviimiseks, hoone olulisemate arhitektuurinöuete, servituutide
vajaduse määramine, kuritegelruse riske vähendavate nöueteja tingimuste seadmine.

4. Vastrvus üldplaneeringüle:
Detailplanccringuga kavandatav vastab Viimsi valla mandriosa üldplaneeringule, millc
kohaselt on piirkonna terrilooriumi kasutamise otstarve väikeelamute maa.

Üfdpfaneeringu teemaplaneeringuga ,Miljöövtiärtuslikud aldd ja roheyörgustilt'
detailplaneering vastuolu ei sisalda, sest planeeritav ala eij2iä rohevörgustiku aladele.
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Detailplaneeringuga pole tavas teha ettepanckut üldplaneeringu teemaplaoeeriDgu ,, r/iit Ji
valla lildiste ehi,uslingimtste mdibamine. Elomuehituse pöhi nd ed.' filIturii§tr,i.s-

5. Nörded dctrilplmccringu koostemirekr:

5.1. Detailplaneering koostada möötkavas l:500 mitte enam kui I aasta vanusele topo.
geodeetilisele alusplaanile, möödistada vähemslt 20 meetri laiue ala väljaspool
planecritava ala piiri.

5.2. Planeeringualale on lubatud m?iärata ehitusöigus ühc ltksikelamu ja ähe abihoone
ehitamiseks, krundi suurim lubatud täisehitus on 20 o/0.

5.3, Ehitusöiguse määramisel arvestada l[dplaneeringu teemaplsneeringu ,,Vümsi valla
üldßre ehitustinginruste mdibqmina Elqmuehiruse Nhinö ed-" 0eitav aadrcssilt:
http://www.viimsivald.ee/public/ww_vana/T€emaolal Selctuskiri.pdfl nöudeid,
hoorcte arüitektuurse välisilme määramisel arvestada sobivust kotrtahala
hoonestus€ga. detailplaneeringuga tagacla harmooniline arhitektuume kesktond.

5.4. Aryestades, et kavardataval knrndil puudub vahetu ohe[dus avaliku teeg4 näidata
detailplsneerhgus ka perspektüvse lee Esukoht, mis on kavos planeerida ruaberala
detailplaneeringuga refoimimata riigimaale endisel Reinu maaüksusel.
Detailplaneeringuga tagad4 el hoonestuse orientatsioon knmdi vöimaldaks uue tee
rajamisel laheruiacla maha<öidu kruodile ka krurdi pöhjaossst.

5.5. Partimiskohad planeerida knrndisisesed.

5.6. Deiailplaneeringuga lahendada sademevee &ajuhtimine.

5.7. Säilitsda maksimaalselt knmdil kasvav vääirtuslik körehaljastus.

5.E, Dctailplaoeeringu graafilise osa koosseisus esitada pohijoollis, millcl on lubatud
kajastada ka tehoovörkude osa, detailplaneeringu lisana esitada vähemalt ilks
planeeringulahenduse illustralsioon (3D), et detailplaneeringu avalikustamisel ja
otsustamisel tekiks ruumiline ettekujutus kavandatavas keskkoDnast ja hoonestusest,

5.9. Ühe avaliku arutetu korraldamine detailplaneeringu lahendüse tutvustaDiseks on
kohustuslik.
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