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Kanepi valla tildplalleeringu kehtestanline
Kancpi valla tidplanecring ning sellc keskkOIlllarn● u strateegilinё hindamine algatati Kanepi
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seet6ttu chitusseadusdku ja planeerimisscaduse rakcndalnise seaduse§
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1 15ike l alusel

jttgitud kllni 30.06.2015 kchtinud planeerimisseadust.

Uue■ ldplaneeringu

koostalnisc tingis vttaduS Vaadata iile valla maakasutus tulenevalt n五

riigi,valla,ettev6tete kui ka iiksikisikute s00宙 destja vaadustest.Kanepi'alla口 dplanee五 ng

koostataksc kOgu v」 la t9■ t00五 llmile ning iildplaneeringu k00stamise p6hiOesmttgiks on
valla seni kehtinud rumilise arengu p6himδ tete‐ kaasttastamine,mis vas●ks muutLInud
sotsiaalmaandusliku,kultuu五 lise ja looduskeskk,呻
larcnguvttadustele ja― suundllmustdc.
Uuendatud rulllnilisc arclgu pδ him5■ 94 0n aluslks■ aa̲ja vecaladele■ ldiste kasutamis―
ning ehitustingimuste,sealhlllgas maよ asutusejuht61starbe mttallnisele. ￨
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Kanepi valla tldplaneё rittu k00Stalnisc kOFaldtta 91i Kmepi V。 1lavditsuま
oldplaneeringu
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tOimu,4.H‑17.112015.Avdik arutelu toimls 18.11.2015.

Uldplanccringu eskiislahcndISc a・ 711ik Vattapttck toimus ll.04‑22.04.2016.■ skiislahenduse
"ln6u avalik vttaptter‐
avalik arutelu toiinus 22.04.2o16.
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巧apanCICu ttavahemikus 24.10.2016 kuni
21.H.2016,avalik arutelu toimus 21.H。 201d Avalikuヽ 崎apancku aal lackus 3 kiゴ a,liSaks

lackus ilks kiri pcale avaliku vttapaneku lて っpu・ E■ epanekutega nё ustuti ning nendc alusel
parandtti olaneeringulahendust.

Kcsldcollnamttu hindamise ja keskkollnauhtimisststeemi seaduse§

33 1g l p 2 kohaselt

(kChtiS kwi 30.06.2015)on iildplaneOringu koostalnisO kagus kavandatava osas lあ
i viidud
keskkOllnalnqu strtteegilinc hindalnine(9daSpidi KSH)。 KSH aruallne on KesldcollllaalnCti

poolt hcaks kiidetud 05.04.2017. IIindalnisc tulcmusctta gclguS, ct iildplanecringu

elluviimisega ei kaasne olulist negatiivset keskkonnam6ju. KSH alateemade l6ikes toodi v?ilja
leevendusmeetmed vdimaliku negatiivse mdju viiltimiseks ja viihendamiseks ning v6imdusll
positiivse mdju suurendamiseks. Leevendusmeetmetega on koondatud KSH aruande ptk 5
ning arvestatud planeeringu seletuskirj a tiiiendamisel.

Uldplaneering on ldbinud riikliku jiirelevalve. Jiirelevalve teostajale esitatud Kanepi valla
iildplaneeringus ja selle menetlemisel ei tuvastatud mittevastavusi kehtivatele oigusaktidele.
Maavanem andis 16.06.2017 kirjaga nr 12-211711380-2 Kanepi valla tildplaneeringule seni
kehtinud planeerimisseaduse $ 23 l6ike 6 kohase heakskiidu ja teeb ettepaneku planeering
kehtestada.

Volikogu asub seisukohale, et iildplaneering kuulub vastuvdtmisele. Planeeringu
kehtestamisega kinnitab volikogu, et planeering vastab Kanepi valla ruumilise arengu
eesmiirkidele, seadustele ja muudele digusaktidele.

Liihtudes eeltoodust ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse $ 6ldikest I, S 2216ike I
punktist 31, ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse $ I t6ikest I ja kuni
30.06.2016 kehtinud planeerimisseaduse g 24 l6ikest 3, Kanepi Vallavolikogu

otsustab:
■■

Kehtestada Kanepi valla tildplaneering.

2.

vallavalitsusel korraldada iildplaneeringu kehtestamisest teavitamine.

3.

Otsus j dustub teatavakstegemisest.

4。

Otsuse peale v6ib esitada Kanepi Vallavolikogule vaide haldusmenetluse seaduses
siitestatud korras 30 piieva jooksul arvates otsusest teadasaamise piievast v6i piievast,
millal oleks pidanud otsusest teada saama, vdi esitada kaebuse Tartu Halduskohtule
halduskohtumenetluse seadustikus siitestatud korras 30 piieva jooksul arvates otsuse
teatavakstegemisest.
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