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aaiiksuse detailplaneerin gu

Heido Sumberg on Luunja vallale esitanud taotluse detailplaneeringu algatamiseks
Kakumetsa ktilas Ojareinu (43201:001:1332) maaiiksusele, eesmrirgiga eraldada
maatiksuse l6unapoolsest otsast Haki - Savikoja tee iiiires 3 ha suurune maa-ala ja
muuta sellest 1,5 ha elamumaaks iihepereelamu ja abihoonete ehitamiseks ja 1,5 ha
maatulundusmaaks istanduse rajamiseks. Ulejaanud 6,77 ha suurusel osal Ojareinu
kinnistust muudatusi ei soovita.
Ojareinu maai.iksus (43201:001:1332) suurusega 9,71 ha asub Kakumetsa ktila
kirdeosas. Maatiksus piirneb riigiteedega Aovere - Luunja ja Haki - Savikoja ning
Kitseoja ojaga. Kinnistul on tegemist pdllumaaga, hoonestus puudub.
Ojareinu (43201:001:1332) kinnistule ulatuvad riigiteede kaitsevdondid, Kitseoja oja
kaldakaitsevoondid ja kallasrada, riigikaitselise ehitise piiranguvriond,
elektripaigaldise kaitsevorindid ning maaparandushoiuala.

Luunja valla iildplaneeringu kohaselt asub planeeritav ala detailplaneeringu
koostamise kohustusega alal, maa-alajuhtotstarbeks on miiiiratud p6llumajandusmaa.
Maa-ala ei ole mii2iratud viiiirluslikuks pdllumaaks ega kuulu siiilimisele kuuluvate
p6llumaade hulka. Pdllumajandusmaa juhtotstarbega aladele, mis ei kuulu viiiirtusliku
ega siiilimisele kuuluvate pdllumaade hulka, rildplaneeringuga ehitustingimusi
miiiiratud ei ole. Aovere - Luunja tee iiiirde on iildplaneeringuga kavandatud
kergliiklustee.

Taotleja soovitud krundijaotuse ja hoonestuse kohaselt siiilib maastiku omapara ja
piirkonnale omased maakasutusotstarbed (elamine ja pdlluharimine). Tagatud on uute
maattikkide terviklikkus ja otstarbekas kuju, jiirgitakse looduslikke piire, tagatud on
juurdepiiiisud.

Vdttes arvesse eeltoodud asjaolud ei ole kanadatav tegevus kasitletav i.ildplaneeringu
muutmisena.

Liihtuvalt PlanS S I24 1g 5 ja 6 ei ole planeeringu keskkonnam6ju strateegiline
hindamine kohustuslik ja puudub ka eelhindamise vajadus.
Juurdepiiiisud planeeringualale on vajalik lahendada koostoos Maanteeametiga.
Aovere - Luunja tee iiiirde reserveerida maa-ala perspektiivsele jalgratta- ja jalgteele.

Atmosftiiiridhu kaitse seaduse $ 56 lg 3 kohaselt tuleb planeeringust huvitatud isiku
poolt tagada, et planeeritaval elamukrundil ei iiletata miira sihtvZiZirtust. Planeeringu
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koostamisel tuleb hinnata riigiteede liiklusest pdhjustatud htiiringute ulatust ning
vajadusel ette niiha leevendavad meetmed.
Planeeringualal tuleb tagadakallasrajale avalik juurdepiiiis ja liibitavus.
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Planeeringuga tuleb tagada maaparandushoiuala toimimine viiljapool planeeringuala.
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Aluseks vdttes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse $ 6 lg 1, planeerimisseaduse
$ 125 lg 2,l28lg 1, $ 130 lg 1, Luunjavallaplaneerimis- jaehitusmziziruse g 4lg 1p
1 ja Heido Sumbergi detailplaneeringu algatamise taotluse 23.10.2017 nr 7-211705
ning planeeringu- j a keskkonnakomisj oni seisukoha

Vallavolikogu otsustab
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1. Algatada Kakumetsa ki.ilas Ojareinu (43201:001:1332)

maaiiksuse
detailplaneeringu koostamine eesmtirgiga kaaluda vdimalust planeeritav a maaala jagamiseks iiksikelamumaa ja pdllumajandusmaa kruntideks ning
ehitusdiguse seadmiseks iiksikelamu j a abihoonete raj amiseks.

2.

Kinnitada detailplaneeringu liihteseisukohad ja piir vastavalt lisale 1*.

3.

Planeeringu koostamise algatamisega

kasutatava

tee ja

ei kaasne vallale kohustust avalikult
iildkasutatava haljastuse, viilisvalgustuse ja

sademeveekanalisatsiooni viiljaehitamiseks/ rekonstrueerimiseks vdi vastavate
kulude kandmiseks.

4.

Vallavalitsusel sdlmida haldusleping detailplaneeringu koostamisest huvitatud
isikuga planeeringu koostamise vdi planeeringu koostamise tellimise
iileandmiseks.

5. Vallavalitsusel

korraldada detailplaneeringu algatamise otsusest vastavate
teadete ilmumine Ametlikes Teadaannetes, ajalehes Postimees, valla infolehes
Kodu Uudised ja Luunja valla veebilehel ning teavitada koostoo tegijaid ja
kaasatavaid.
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*

.

Otsusega saab tutvuda Luunja valla veebilehel www.luunja.ee ning
toopiievadel Luunja vallavalitsuses, asukohaga Puiestee 14 Luunja alevik.
Otsus j6ustub teatavaks tegemisest.
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