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Paldiskimnt 50 kinnistuja liihiala detailplaneeringu
keskkonnam6justrateegilisehindamiseprogrammiheakskiitmine

prouaToonpere
Lugupeetud

ja taotlusega,
Keskkonnaametis
on tutvutud 21.10.2009kirjaga nr V09/46 esitatudseisukohtadega
mille kohaseltktisite keskkonnamSjuhindamiseja keskkonnajuhtimissiisteemi
seaduse(KeHJS)$
39 l6ike 1 alusel KeskkonnaametiltheakskiitvatseisukohtaPaldiski mnt 50 kinnistu ja liihiala
detailplaneeringukeskkonnam6justrateegilisehindamise (KSH) programmile (Adepte Ekspert
ReinRaras).
OU rd6.keskkonnaekspert:
Keskkonnamdjustrateegilinehindamine(KSH) on algatatudTallinna Linnavalitsuse19.08.2009.a
koma
lduseganr 1329-k.
KSH aruandeavaliku viiljapanekuja arutelutoimumiseston teatatudkeskkonnam6juhindamiseja
keskkonnajuhtimissiisteemiseaduse(KeHJS) $ 37 kohaseltviiljaandes"Postimees'l10.09.2009.a
ja Ametlikes Teadaannetes10.09.2009.a.ning 01.10.2009.a.KSH programmi avalikust
ja avalikust arutelust on teavitatudpuudutatud isikuid kirjadega (09.09.2009nr
viiljapaneL:ust
V09/38ja 02.10.2009nr V09/40). Eelmainitudteatedvastavadsisult KeHJS $ 37 l6ikes 2 esitatud
n6uetele.Juhimetiihelepanu,et teadetestoodud Keskkonnaametikontakt on telefoninumbriosas
vananenud.
KSH programmiavalik arutelutoimus 09.10.2009.a.KSH aruandeavalik viiljapanekkestis 14.0927.09.2009-a,
millega on tiiidetud KeHJSseaduse$ 37 16ikes3 toodudajalinen6ue.
KSH programmis on esitatud KeHJS $ 36 lSike 3 nimetatud asutusteseisukohad.esitatud
ja KeHJS
andmetealusel ei ole vdimalik kon Avaliku viiljapanekuajal laekunudettepanekutega
$ 36 l6ike 3 alusel saadud seisukohtadegaon KSH programmis rahuldavalt aryestatudja
ettepanekutelevastatud. KSI{ programmist ei selgu, kuidas ja milliselt on KSH ekspert
vastanud Sotsiaalministeeriumiettepanekutele(S.mai 2009 e-kiri, 6iile Janson). KSH
programmist ei selgu, kuidas on KSH programmi menetlusest teavitatud Harju
Maavalitsust-lisadaviiljav6tekirjast vdi anda selgitused.
KSH programmi koostanud ekspert vastab KeHJS $ 34 16ike 3 kohastele strateegilise
planeerimisdokumendielluviimisega kaasneva keskkonnamdjuhindamise Sigusega eksperdi
turxlustele.
KSH programmikoosseisuson esitatudKeHJS $ 39 l6ikes 1 nimetatudmateialid.
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KSH programmvastabsisu osasrahuldavaltKeHJS $ 36 lSikes2 siitestatudnduetele.
Eelnevale tuginedes kiidab Keskkonnaamet tingimusel, et KSH menetlusest teavitatakse
Harju Maavalitsust ja Sotsiaalministeeriumi esitatud ettepanekuteleantakse kirjalik vastus,
heaks KeHJS $ 39 l6ike I alusel esitatud Paldiski mnt 50 kinnistu ja liihiala
detailplaneeringu keskkonnam6ju strateegilisehindamiseprogrammi.
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