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Maanteeameti 29.10.2020 kirja 15-2/20/48248-2 punktist nr 7
lähtuvalt tuleb planeeritavad tehnovõrgud ja nende kaitsevööndid
kavandada üldjuhul riigitee aluselt maalt väljapoole. Esitatud
planeeringulahendusest ei selgu, et tehnovõrkude kavandamiseks
planeeringuala siseselt oleks takistusi. Sh tuleb arvestada, et riigitee
võimaliku rekonstrueerimiste käigus võib osutuda vajalikuks riigitee
aluse maa kasutamine riigitee laiendamiseks või näiteks kraavi
kaevamiseks. Antud juhul võib kavandatud tehnovõrk jääda ette
riigitee toimimiseks vajalikele perspektiivsetele rajatistele (sh
riigitee muldkehale). Planeeringuga kavandatud tehnovõrgud
kavandada planeeringuala siseselt.
Palume täiendada detailplaneeringu seletuskirja järgmise
selgitusega riigikaitselise tegevusega kaasneva müra kohta.
Atmosfääriõhu kaitse seaduse (AÕKS) § 55 lõike 3 punkti 4 kohaselt
ei kuulu välisõhus leviva müra hulka riigikaitselise tegevusega
tekitatud müra. Sellest tulenevalt ei kohaldu riigikaitselise
tegevusega tekitatud mürale AÕKS § 56 sätestatud välisõhus leviva
müra normtasemete regulatsioon ega ka keskkonnaministri
16.12.2016 määrusega nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed
ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid“
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sätestatud müra normtasemed. Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse
§ 10 kohaselt tuleb keskkonnahäiringut taluda, kui
keskkonnahäiringut põhjustav tegevus on vajalik ülekaaluka avaliku
huvi tõttu ning puudub mõistlik alternatiiv ja olulise
keskkonnahäiringu vähendamiseks on võetud vajalikud
meetmed. Samuti palume lisada seletuskirja ehitusseadustiku § 120
lõike 1 punktist 2 tulenev nõue, et
riigikaitselise ehitise piiranguvööndis ehitise püstitamiseks,
laiendamiseks
või
ümberehitamiseks
antavad
projekteerimistingimused või nende andmise kohustuse puudumisel
ehitusloa eelnõu või ehitamise teatis tuleb kooskõlastada
Kaitseministeeriumiga. Arvestades ehitusseadustiku § 120 lõikes 1 ja
kaitseministri 26.06.2015 määruse nr 16 „Riigikaitselise ehitise
töövõime kriteeriumid, piirangute ruumiline ulatus ja andmed
riigikaitselise ehitise töövõimet mõjutavate ehitiste kohta“ § 3 lõikes
1 ning § 8 lõigetes 1 ja 2 sätestatut, lähtub Kaitseministeerium
riigikaitselise ehitise piiranguvööndis koostatava detailplaneeringu
kooskõlastamisel kavandatud planeeringu lahenduse ja selle
realiseerimise võimalikust mõjust riigikaitselise ehitise töövõimele.
Kaitseministeeriumi hinnangul ei vähenda kooskõlastamiseks
esitatud detailplaneeringu lahendus Klooga harjutusvälja
töövõimet, kui detailplaneeringu realiseerimisel arvestatakse
riigikaitselise tegevuse tõttu tekkivate keskkonna häiringutega
(näiteks müra ja vibratsioon) ning rakendatakse ehitiste
projekteerimisel ja ehitamisel nende häiringute mõju leevendamiseks
vajalikke ehituslikke meetmeid. Kaitseministeerium kooskõlastab
detailplaneeringu, kuid palume täiendada detailplaneeringu
seletuskirja nii, nagu eespool märgitud.
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Tööjoonised kooskõlastada täiendavalt.
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