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KIHELKONNA VALD

KIHELKONNA VALLAVALITSUS

KORRALDUS

Kihelkonna 6. aprill 2017 nr 57

Ravi tn 3 maaiiksuse detailplaneeringu vastuvdtmine,
avaliku viiljapaneku ja avaliku arutelu korraldamine

Kihelkonna Vallavalitsusele on esitatud OU tvt.f. Konsultatsioonid poolt koostatud ja kooskdlastajate
poolt heaks kiidetud Kihelkonna aleviku Ravi tn 3 maatiksuse (katastritunnus 30101:003:0378, suurus
121 13 m2, sihtotstare maatulundusmaa 100%) detailplaneering.

Planeeringu algatamise avalduse tegi Tiit Bogdanov. Planeeringu koostamine on algatatud Kihelkonna
Vallavalitsuse 29.09.2016 korraldusega nr 88, mille lisana on viiljastatud detailplaneeringu
l2ihteiilesanne. Planeeringu eesmiirk on Kihelkonna alevikus Ravi tn 3 maaiiksusel kinnistu jagamine
kaheks, neile kahe elamu piistitamine koos abihoonetega, teede, tehnovdrkude, ehitiste ja -rajatiste
asukoha vdimaluste mZidramine; haljastuse ja heakorrastuse p6himdtete mii[ramine.
Liihtudes eeltoodust ja vdttes aluseks planeerimisseaduse $ 134, $ 135 lg 1, lg 5 ja lg 7, $ 136 lg 1 ja
Kihelkonna Vallavolikogu26.05.2010 miliruse nr 8 ,,Kihelkonna valla iildplaneeringu kehtestamine",

Kihelkonna Vallavalitsus annab korralduse:

l. V6tta vastu Kihelkonna aleviku Ravi tn 3 maaiiksuse (katastritunnus 30101:003:0378, suurus 12113
m2, sihtotstarye maatulundusmaa 100%) detailplaneering (OU M.K. Konsultatsioonid to6 nr 27116).

2. Suunata avalikule viiljapanekule Kihelkonna aleviku Ravi tn 3 maa0ksuse (katastritunnus
30101:003:0378, suurus 12113 m2, sihtotstarve maatulundusmaa 100%) detailplaneering ja korraldada
avaliku arutelu koosolek.

3. Detailplaneeringu avalik viiljapanek toimub 28.04.-19.05.2017 t66piieviti kell 10.00-15.30
Kihelkonna vallamajas (Pargi 2,93401Kihelkonna alevik, Kihelkonna vald, Saare maakond). Avaliku
arutelu koosolek toimub 24. mail 2017 kell 10.00 Kihelkonna vallamajas aadressil Pargi 2, 93401
Kihelkonna alevik, Kihelkonna vald, Saare maakond.

4. Avaldada ajalehes Meie Maa teade detailplaneeringu avaliku vSljapaneku ja avaliku arutelu
koosoleku toimumise aja ja koha ning ettepanekute ja vastuv[idete esitamise korra kohta.

5. Konaldus jdustub teatavakstegemisest.



6. Kiiesoleva korralduse peale v6ib esitada vaide Kihelkonna Vallavalitsusele (Pargi 2, 93401
Kihelkonna alevik, Kihelkonna vald, Saare maakond) haldusmenetluse seaduses s?itestatud korras 30
p6eva jooksul, arvates korraldusest teadasaamise piievast vdi piievast, millal oleks pidanud korraldusest
teada saama vdi esitada kaebuse Tallinna Halduskohtu P[rnu kohtumajale (Ri.iiitli 19, 800i0 Piirnu)
halduskohtumenetluse seadustikus siitestatud korras 30 piieva jooksul arvates korralduse
teatavakstegemisest.
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