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Verska mineraalvee detailplaneeringu kehtestamine
Verska mineraalvee detailplaneering algatati Värska vallas Värska Vallavalitsuse 31.03.2015
korraldusega nr 76. Sama korraldusega jäeti algatamata keskkonnamõjude strateegiline
hindamine. Planeeringu koostamise algataja ja koostamise korraldaja on Värska Vallavalitsus
ning huvitatud isik on Verska Mineraalvee OÜ.
Planeeritava ala suuruseks on 2,1 ha, asukohaga Värska vallas, Väike-Rõsna külas
Mineraalvee (katastritunnus 93401:002:0390) ja Uue-Mineraalvee (katastritunnus
93401:001:0223) katastriüksustel.
Detailplaneeringu eesmärgiks on kruntide liitmine, tootmishoone laiendamine, puurkaevu
rajamine ja juurdepääsutee ning parkla rajamine.
Planeeringu algatamisest ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmisest
teavitati ajalehes „LõunaLeht“ 09.04.2015, ametlikes teadaannetes 13.04.2015.
Planeering võeti vastu Värska Vallavalitsuse 26.08.2015 korraldusega nr 223.
Detailplaneering on kooskõlastatud Põlva Maavalitsusega, Päästeametiga, Maanteeametiga ja
AS Värska Veekeskusega.
Värska Vallavalitsus korraldas planeeringu avaliku väljapaneku 03.09.-17.09.2015 Värska
raamatukogus ja valla veebilehel. Avaliku väljapaneku ajal ei esitatud mitte ühtegi
ettepanekut ega vastuväidet.
Arvestades eeltoodut ning võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1
p 33; Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakenadamise seaduse § 1 lg 1
Planeerimisseaduse (RT I 2002, 99, 579) § 24 lg 3; Värska Vallavolikogu 26.01.2006
määrusega nr 1 kinnitatud Värska valla ehitusmääruse § 2 lg 1 p 5 ning Helen Jorsi poolt
koostatud detailplaneeringu alusel, Värska Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1.
Kehtestada Verska mineraalvee detailplaneering, Värska vallas, Väike-Rõsna külas
Mineraalvee (katastritunnus 93401:002:0390) ja Uue-Mineraalvee (katastritunnus
93401:001:0223) katastriüksustel, Värska vallale esitatud kujul.
2. Maanõunikul avaldada detailplaneeringu kehtestamise teade ühe kuu jooksul planeeringu
kehtestamise päevast arvates, ajalehes „LõunaLeht“ ja Värska valla veebilehel.
3. Anda vallavalitsusele ülesanne projekteerimistingimuste väljastamisel nõuda Elektrilevi
OÜ-lt tehnilisi tingimusi.
4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
5.
Käesoleva otsuse peale võib esitada Värska Vallavolikogule vaide haldusmenetluse
seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates otsusest teadasaamise päevast või päevast,
millal oleks pidanud otsusest teada saama, või esitada kaebuse Tartu Halduskohtule
halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates otsuse
teatavakstegemisest.
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