KOOSKÕLASTUSTE KOONDTABEL
Alutaguse vald Pootsiku küla Törzapi tee detailplaneering
Jrk
nr
1

Kooskõlastatav asutus
Keskkonnaamet

Kooskõlastuse
kuupäev ja nr
16.04.2019
nr 6-2/19/2701-3

Kooskõlastuse ärakiri
EELISe
(Eesti
Looduse
Infosüsteem
Keskkonnaregister)
andmetel
ei
esine
detailplaneeringu
ala
asukohas
looduskaitseseaduse § 14 lõike 1 kohast kaitseala,
hoiu-ala, püsielupaika ega kaitstava looduse
üksikobjekti. Samuti ei ole EELISe andmetel alal
registreeritud kaitsealuseid liike.
Lähtuvalt
eeltoodust
on
Keskkonnaamet
seisukohal, et kavandatud detailplaneering ei vaja
Keskkonnaameti
kui
kaitseala
valitseja
nõusolekut.
Planeeringuala hõlmab osaliselt Pootsiku küla
Alajõe metskond 21 ( 22401:003:0800)
katastriüksust ning tehakse ettepanek muuta
kehtivat Iisaku valla üldplaneeringut Imatu oja
ehituskeeluvööndi osas.
Keskkonnaamet
on
seisukohal,
et
planeeringulahenduses on analüüsitud ja jõutud
realiseerimiseks
sobiliku
lahenduseni.
Ehituskeeluvööndi vähendamine võib ranna ja
kalda ehituskeeluvööndis toimuda
looduskaitseseaduse (edaspidi LKS § 40 kohaselt
vaid Keskkonnaameti nõusolekul. Kohalik
omavalitsus
esitab
Keskkonnaametile
argumenteeritud põhjendustega taotluse ning
vastuvõetud DP ,
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Märkused

mille
järel
hindab
Keskkonnaamet
ehituskeeluvööndi lahendust lähtuvalt LKS § 38 ja
40 lõikest 1.

2

Rahandusministeerium

30.04.2019
nr 14-11/2497-2

3

Päästeamet Ida
päästekeskus

07.05.2019
nr 7.2-3.3/5612-2

/allkirjastatud digitaalselt/
Maret Vildak
looduskaitse juhtivspetsialist
Põhja regioon
Võttes aluseks planeerimisseaduse PlanS § 142 Detailplaneering saadetud
lõike 4 ja lähtudes Vabariigi Valitsuse 17.12.2015 kooskõlastamiseks Päästeametile.
määruses nr 133 „Planeeringute koostamisel
koostöö tegemise kord ja planeeringute
kooskõlastamise
alused“
sätestatut
ning
arvestades riigihalduse ministri 01.02.2019
käskkirja nr 1.1-4/16 punktis 2 antud volitusest,
määran täiendavalt asutuseks Päästeameti Ida
päästekeskuse, kellega tuleb teha koostööd ja
Törzapi tee detailplaneering ka kooskõlastada.
Kuna tegemist on üldplaneeringut muutva
detailplaneeringuga,
palun
kohalikul
omavalitsusel tulenevalt PlanS § 142 lõikest 5 ja §
90 lõikest 1 esitada detailplaneering enne
kehtestamist
heakskiidu
saamiseks
Rahandusministeeriumile.
/allkirjastatud digitaalselt/
Kaia Sarnet
regionaalvaldkonna asekantsler
Päästeamet hindab planeeringu juures: hoonete
vahelisi tuleohutuskujasid vastavalt SIM määrus
nr 17 § 22 ja 23, kustutusvee saamise võimalusi
(vastavalt standardile EVS 812-6) tuleohutuse
seadus § 23 lg 2, SIM määrus nr 17 § 54,
2

päästetehnika juurdepääsu võimalusi SIM määrus
17 § 50 ja 51 ning vajadusel kemikaaliseaduse §
32 lõike 1 ja 5 vastavust.
Kuna Törzapi tee detailplaneeringus ei hinnata
eelpool nimetatud nõudeid, siis Päästeameti Ida
päästekeskus
loobub
detailplaneeringu
kooskõlatamisest.
/allkirjastatud digitaalselt/
Kristina Kazmin
ohutusjärelevalve büroo nõunik
Ida päästekeskus
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