




K O R R A L D U S

Haapsalu			       20. aprill 2012 nr 250



Detailplaneeringu kehtestamine
(Bürgermeistri holmi Suure viigi
 äärne kaldaala,  Haapsalu)


Haapsalu Linnavalitsuse 31.03.2010 korraldusega nr 205 otsustati algatada Bürgermeistri holmi Suure viigi äärse kaldala detailplaneering Haapsalus. Detailplaneering algatati Haapsalu Linnavalitsuse ettepanekul. Planeeringuga käsitleti hoonestamata ja reformimata riigi maad. Planeeringuala asub Haapsalu muinsuskaitseala kaitsevööndis, holmide miljööväärtuslikul alal. Vastavalt Haapsalu Linnavalitsuse korraldusega nr 205 kinnitatud lähteseisukohtadele on koostatud detailplaneering, millega on määratud piirid üldmaa, transpordimaa, sadamamaa ja elamu-ärimaa kruntidele. Planeeritud kruntidele on määratud sihtotstarbele vastavalt ehitusõigus ja hoonestustingimused, heakorra, parkimise, tehnovõrkudega varustamise põhimõtted. Suure viigi äärne kaldaala on planeeritud üldkasutatavaks haljasalaks ja väikesadamaks. Väikesadama krundile on lubatud ehitada töökoda ja sadamahoone ning rajada vajalikud platsid, kaldakindlustused ja ujuvkaid. Tänavamaa Holmi kallas pikendatakse piki holmi ja lõpetatakse ümberpööramisplatsiga. Tänava äärde on planeeritud üks äri-elamukrunt. 
Haapsalu Linnavalitsuse 06.10.2010 korraldusega nr 551 otsustati jätta algatamata detailplaneeringu strateegiline keskkonnamõju hindamine. 07.11.2011 toimus Haapsalu Linnavalitsuses detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu. Haapsalu Linnavalitsuse 21.03.2012 korraldusega nr 188 võeti nõuete kohaselt kooskõlastatud detailplaneering vastu. 
Detailplaneering avalikustati ajavahemikul 05.-18.04.2012 väljapanekuga Haapsalu Linnvalitsuses ja linna kodulehel. Avalikustamise ajal ei esitatud linnavalitsusele planeeringu kohta kirjalikke ettepanekuid ega vastuväiteid. Planeeringuga käsitleti osaliselt maa-ala, millel kehtis Haapsalu Linnavolikogu 23.02.2001 otsusega nr  90 kehtestatud Bürgermeistri holmi detailplaneering. Käesoleva planeeringu kehtestamisega tunnistatakse varem kehtinud planeering uuesti planeeritud osas kehtetuks (Suure viigi äärne kaldaala). Detailplaneering vastab 24.11.2006.a. Haapsalu Linnavolikogu otsusega nr 84 kehtestatud Haapsalu linna üldplaneeringule.

Võttes arvesse eelnevat, lisatud seletuskirja ning juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 1, § 30 lg 1 p 3, Haapsalu Linnavolikogu 26.11.2004.a määruse 47 „Haapsalu linna ehitusmäärus“ § 13 lg 3, Haapsalu põhimääruse § 35 lg 1 p 3, planeerimisseaduse § 24 lg 3, § 25 lg 4 ja 5, § 26 lg 1 ja 2 ning haldusmenetluse seadusest Haapsalu Linnavalitsus

k o r r a l d a b:

Kehtestada Bürgermeistri holmi Suure viigi äärse kaldaala detailplaneering Haapsalus (joonis lisatud)
	Haapsalu Linnavolikogu poolt 23.02.2001 otsusega nr 90 kehtestatud Bürgermeistri holmi detailplaneering jääb kehtima käesoleva detailplaneeringuga mitte käsitletud alal. 
	Linnaarhitektil (A. Joost) saata ühe kuu jooksul planeeringu kehtestamise päevast arvates korralduse koopia ja kehtestatud planeering Lääne maavanemale ja Maa-ameti Lääne katastribüroole.
Linnavalitsusel avaldada ühe kuu jooksul peale vastava korralduse jõustumist teade detailplaneeringu kehtestamise kohta ajalehes Lääne Elu.
Korraldus teha teatavaks ehitus- ja planeerimisosakonnale (A. Joost), geodeedile (V.Vapper).
Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
Planeeringu kehtestamise korralduse vaidlustamiseks on igal isikul õigus ühe kuu jooksul, arvates päevast, millal isik sai teada või pidi teada saama planeeringu kehtestamisest, pöörduda kohtusse, kui ta leiab, et see korraldus on vastuolus seaduse või muu õigusaktiga või selle otsusega on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi.


Urmas Sukles 
Linnapea 					Erko Kalev
                                                                                                           		Linnasekretär























