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25. oktoobril2017 moodustus Paide linna, Paide valla ja Roosna-Alliku valla ühinemise teel uus
omavalitsusüksus Paide linn, mis on kõikide eelpool nimetafute üldõigusjtirglane'

otsus võetakse vastu planeerimisseaduse S 77 lõike 1, keskkonnamõju hindamise ja
keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse $ 33 lõike l punkti 2, s 34 lõike 2 ja $ 35 lõigete I ja 2,
Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse $ 14' lõike l l alusel.
Kuigi kõigil kolmel liitunud omavalitsusüksusel on kehtivad üldplaneeringud, peavad lähtudes
Eesti tenitooriumi haldusjaotuse seaduse $ 14' lõikest 11 kohaliku omavalitsuse üksused, kes
haldusreformi käigus ühinesid või liitusid, algatama moodustunud kohaliku omavalitsuse üksuse
üldplaneeringu ühe aasta jooksul kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu valimiste tulemuste
väljakuulutamise päevast arvates. 25. oktoobril moodustus Paide linna, Paide valla ja RoosnaAlliku valla ühinemise teel uus omavalitsusüksus Paide linn.
Paide Linnavolikogu algatas Paide linna uue üldplaneeringu koostamise 16. aprillil 2009
otsusega nr 2l, kuid koostamine jäi pooleli peale algatamisest teavitamist ja liihteseisukohtade
koostamisele asumist. Kuna see üldplaneering haaras ainult väikese osa praeguse Paide linna
territooriumist, on mõistlik varasem otsus kehtetuks tunnistada ning alustada üldplaneeringu
koostamist uutel alustel ja eesmärkidel.

Üldplaneeringu koostamise põhieesmžirk on Paide linna kui omavalitsusüksuse ühise arengu
suunamine ja ruumilise arengu põhimõtete kokkuleppimine' 24. mailr 2018 kinnitas Paide
I.innavolikogu otsusega nr 28 Paide linnas kehtivate üldplaneeringute ülevaatuse tulemused.
Ülevaatuse tulemusel sõnastati ka esmased uue üldplan""iir'gu kooitamise eesmärgid, milleks
on teede ja tänavate kaitsevööndite ulatuse korrigeerimine, küla piiride täpsustamine, avalikult
kasutatavate veekogude määramine, tehnovõrkude asukohtade ning neist tulenevate kitsenduste
mžiäramine, projekteerimistingimuste andmise aluseks olevate tingimuste täpsustamine,
teedevõrgu muudatustest tulenevate mõjude väljaselgitamine, segakasutusega maa_alade
maakasutuse juhtotstarvete täpsustamine.

Lähtudes planeerimisseaduse

$ 74

lõikest

4 ning

keskkonnamõju hindamise ja
keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse $ 33 lõike l punktist 2 on üldplaneeringu koostamisel
keskkonnamõju strateegiline hindamine kohustuslik. Paide linna üldplaneeringu kui strateegilise
planeerimisdokumendi koostamise algataja ja kehtestaja on Paide Linnavolikogu (Keskväljak
14,72711, Paide linn, tel 383 8 604), koostamise konaldaja ja koostaja Paide Linnavalitsus
(Pämu tn3,72711, Paide linn, tel. 383 s600).
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Algatada Paide linna üldplaneering.

2.

Algatada Paide linna üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine.
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ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise
algatamise otsusega saab tutvuda Paide linna kodulehel https://paide.kovtplee/ulOptaneeäng
ning tööpäevadel Paide Linnavalitsuses vähemalt kuu u;uiõot*t utut., ot'u..;õ*tu-i.o;
Üldplaneeringu algatamise

Linnavalitsusel korraldada üldplaneeringu ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise
hindamise algatamise otsusest teavitamine tulenevalt planeerimissladuses ""iru

keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajütimissüsteemi seaduses toodud nõuetest.
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Tunnistada kehtetuks Paide Linnavolikogu 16. aprilli 2009 otsus nr

algatamine'0.

2I ,,Üldplaneeringu

6.

otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavakstegemisest, esitades kaebuse
Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras või vaide Paide
Linnavolikogule haldusmenetluse seaduses sätestatud korras.
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otsus jõusfub teatavakstegemisest.
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