KOHTUOTSUS
EESTI
VABARIIGINIMEL

Kohus

Tollinno
Ringkonnokohus

Kohlukoosseis

Eesistujo
OliverKosk,liikmedLilionneAosmoio tvo
Pilving

Olsuselegemiseoeg jo koht
Holdusosjo
number

4. okloober2Q07,
Tollinn

Holdusosi

3-05-43
Lembi Sepo, Aivor Jurisolujo Arvi Sepo koebused
KehfnoVollovolikogu
21. septembri20e4.o otsuse
nrl2O jo 9. detsembri 2004. o otsuse nr ,|33
tUhistomiseks

Voidlustolud
kohlulohend

TollinnoHolduskohtu
Z.oprilli2006.o otsus
MenetluseolusringkonnokohtusLembi Sepo, Aivor Jurisolu jo Arvi
Sepo
opellotsioonkoebused
Asjoldbivootomise
kuupdev
13.september2A07
Meneflusosolised
KoebuseesitojoLembisepp,esindojoKortVoormori
KoebuseesitojoAivorJurisolu,
esindojoodv AiliRodi
KoebuseesitojoArviSepp,esindojoodv AitiRodi
VostusfojoKehtno Vollovolikogu,esindojod Veljo
VoorsijoKolleToomet
KolmosisikRoploMoovolitsus,
esindojoLiinoVoller
Kolmos isik Muinsuskoitseomet,
esindojod Reeso
PootsijoAntsKrout
Kolmos isik Keskkonnoministeeriumi
Roplomoo
Keskkonnoteenistus,
esindojoHettiKosk
RESOI.UTSIOON
l. Rohuldodolembi Sepo,AivorJUrisolu
jo ArviSepoopellotsioonkoebused
osqliselt.
2. TUhistodo
TollinnoHolduskohtu
Z.oprilli2006.o otsus.
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tervisespordikeskuste
regionoolsete
oosto
seodis2003.
Kultuuriministeerium
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rohuliku mookoho osemel f urismikeskus.
Apellondid olid menetlusosoliseks
jorelikulton nod puudutotudisikuteks
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see ei
-Hoidmisi
io moiondusliku.tegev"g.l"og.Ystomist'
kijlodesjo keskusieskultuurilise
vojovote
jo
so'itomist
t"gu,.ist.
turismiresrurt"
jo
tohendorooduskoitseorodest
rohvomosseteenindovo spordihoruldosteliikide elupoiko ei ,oo uhildodovoheseleinimosustusele
UtrutOostefiifiOeefupoigodtefivod tonu
puhkekest<rr"go.

r) ['"T5j,fit'ffi"J:

otroktiivne.
krjrosroiotere
rohenduses
ureriikrikus
ei oreke_sfys
poolt
inimeste
eriolo

on oiokirjonduses
edu ponienJusteks
otepoo sporoiresruste
t o o d u d o te p o o |i n n o ,ku so suvodr ,"otto,u,"ne|hote||.r d,266k|ubi,pubid,k oup| us ed.
E e s t i s o n v o h e m o o d n i i v 6 r d r u r r i r e s e o , e t P o l u k u l rohvo
o p u h sinno
k e - i omeelitomisel'
spordikeskuse
ei ole orgumentteistemookondode
poiknemineKesk-Eestis
'r06
jo
m jolomilt'
25
meetritmerepinnost
on void
seileksei oreko mogi,miilek6rguseks
orienteeruvoeg suusomoel
pikkusekr;d;; tuniresedistontsi.
misteeb toskumisn6lvo
tundi
s6ltuvolis-s iundi.Seegoumbesl9-21
jo spordiremoJsest
on vonusest
olemiseks
osioolu
see
tutnuokolostojolmidogileho'
roffiott
ei olekspolukulopuhkekeskuse
o g o t o h e n d o b s e o o , e t k u i P o | u k U | o s s u u r e m okbmpingud
i d s p o r d i v jo
6 i smotell
t|usi,m
il|eletu|eksid
tuhiolt'
seisovod
kougemostronoist osov6tiod,ei toimu,
sportiieho'
jo motelle'et kodukohos
elonikudeivojo kompinguid
Koholikud
mogi kotmo
ndfrtuvoltpeoks kohe suusot6stukigo
setetusfi4ost
g) Detoilplone"ringu
,
See osioolu
goz kompleksiulolpidomiskuludesi'
oinuuksimoepiletitemulrgigo runi
v6i siis
olemosolevosportimisv6imoluse
tohendob,et koholikrohvoskootob senise (vordluseno
Kuutsemoesuusokeskuse
,l70'-krooni'
sookssedo edospidikosutooovliJ roho eest
kuni
110'vonusest
s6ltuvoli
oli
tovet
uhepoevonemoepileI 2XOSj2OOJ
M o g e e i s o o k s k e | g u t o m i s e r s - ; o s u u s o ipensionorid,
o m i s e k s e nvoiksepo|golised,
o m k o s u i o d o K suurte
ehtnovol|o
e|onikud(lopsed,tootud,
vohemkindlustotud
joukomotel
ko
holvenevodsportimisvoimolused
perede ulolpidojod).Tegelikkuses
(noiteks
sportido
tihedomort
KoholikuderonituJ,kessooviksicrseor
inimester.
kohoriker
koosm6iud
Sellised
poev-rorroeest teho.
igo poev). ei j6uo kindlosii,"Jo,go
puhke-jo
Seegoei ploneerito.Poluktilo
tohendovodpusielonike
'tcotrotifu elukvoliteedilongust.progromm' millestkompleksiehitust
kuid
spordikornpf"ftino]
spordikeskusf
rojomiseprogrommlno'
tervisespordikeskusie
on m6eldudregionoolsete
rohosioloks,
iervisespordikeskuste
25.09.2002;ri"*i a'stzai,o"Regionoolseieprogrommiroomes
h) Kuliuuriministeeriumi
progrommirli"ii"r"ine,, nohtuO,'Lir.gi"noolseLeiisekeskuste
kokku2 mirionitkrooni,millete
suunobriiknerjooosio jooksurpiir[onndspordiehitisse
| i s o n d u b o mo fi n o n tse e ri ngvohemolt30%u|otu,",,.i' teebkokku2.6oQ000.- k r ooni
Se|linesummoontonopoevosteehitusmoksumusiejuures.ijlimo|tvoike.Se||in
ehitusmoht,midoKehtnovoldniivoike
s e r o h o g o tehitised
e h o p l oporuktlo
o n i b ' g lHiiemoer.
ogoutoopiline'
on rogunevodpooreriorevod
turemuseks
jo
seilise16henemise
sellego,.etkui tglTygused terviseei oie-Jruestotud
hotdusoktides
Voidtustotud
progrommiroomesveel 14
rojotokseregion|otsetetervisekeskuste
spordikeskused
elonikudikrogi hokkomoPolukulo
mookondo,siismikspeoksidteisiemookondode
Vollovolikogu
koimo. funo seOo osjoolu ei ole Kehtno
puhke- io ,porJifeskuses
prognoosvole ning
kuloslotovuse
orvestonud,on Polukulopuhke-1ospordikeskuse
loodusK6nnumoomoostikukoiiseolo|soobilmoosjotopoordumotu|tkohjustotud.
orvestomoto opellontide voite' et
i) Holduskorruson p6hiendomtJuli iotnud
on ekslikultosutud
rikkumineseisnebko selles'et ploneerinqu.s.
diskretsiooninormi
voieldovokson eelk6ige'
nogu ei ulotukspr""""titguolo Hiiemoele'
seisukohole,
detoilploneeringu
tosostoro,'kuitehokiejoonituldjo kuhuulotuks
kuidosnimetotokse
vundomendipostid'
ulemised
jorgi tosturitezuvendiulemine oso ning t6stukite
$ 23 iorg!9n. nimeteoduslikuks
Kohonimeseoduse
Tegemiston kohonimevoidlusego.
p6hjust iotto t6endino
Eesti Keelelnstituut' Seego ei olnud
usoldusosuluseks
Keele Insiituudi
kinniiotud voljovotet..Eesti^
orvestomoto Eesli Keele tnstituuoi
'1948.q peeiokse Polukulos
osoks
Reevimoge
kusi ilmneb, et
sedelkortoteegist,
Hiiemoest'
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HeinoMordisleeksperdiorvomusele
ei ole lisotudseolviidoiudEesti1??4.o pOhikoordi
lehte, kuid sellelkoordilehel(Eesli1994.o pOhikoordileht Keovo 63.35)on kogu
voieldovoolo kohto kosutotudoinsokohonimenoHiiemoge.Kohtuotsuses
moinitud
moostikufotod
eiole HeinoMordistegeogroofilise
eksperdiorvomuse
osoks,void need
esitosvostusfojoesindojo,need voljendovodtemo isiklikku
jo esindojoei
seisukohto
ole teodoolevolt Polukulo porimuse kondjo. Kuigi ko fuusiliselimoodustovod
HiiemoeksnimetotudmOhnodierviku,jorgmisedmOhnodjoovod polju kougemole
(vt geoloog Anto Helmieksperdiorvomust).
Kohtuotsuses
viidotud tunnistojotest
on
PoluktilopOlisekselonikuksoinult Hugo Kolle.Temo louse (24.05.05kohtuistungi
protokoll):
jo eeson Reeni[Reevi]mogi"eivolisto,
on koguoeg hUudnud
,,Hiiemogi
et
tegemiston osojo tervikugo.To utles:,,Hiiemoe
oll oli kouplus[,] Liivoku".KuigiLiivoku
loluoseon kovondotovot6stukitesUvendi
olguskohojuuresjo eroldi mogede korrol
peoks utlemo ,,Reevimoe
oll", mido ei ole tunnislojoogo kosutonud.H. Kolleei
Utelnud midogi Hiiemoe jo Reevimoe piiri kohto, joonitulekohtjo kiigeplots
(voidlusolusel
moe tososelosol)olid femo jutu jorgi pigem ikko Hiiemoel.T6usetunud
lerovo voidluseolukorros
on vollovolitsusest
s6ltuvoidvolloelonikke
roskeobjektiivselt
kusitledo.
Usoldusvoorsemod
on vorosemodondmed.
Kdnnumoomoostikukoitseolol
osuvo PolukUloHiiemoekoitseksondis ollkirjo1826
inimest. Need inimesed on vostu Kehtno Vollovolikogutegevusele. Kehtno
Vollovolikogu
on l9 liikmeline.
VoboriigiVolimiskomisjoni
veebileheondmetelkois
2005.oostokoholike
volikogude
volimistel
kokkuhooletomos1629volijot5l l3 inimese
suurusest
elonikkonnost.
ProegustKehtnoVollovolikogu
ei volitudUhehoolseli.
Seego
on ploneeringule
rohkeminimesivostu
kuisellepoolt.
jookstehtud keskkonnom6jude
r) Detoilploneeringu
hinnongsoi heokskiidu
veidi enne
Eesti ostumist Euroopo Liitu jo Euroopo Liidu looduskoitseolodeNoturo 2OOO
koifseolode eelvolikuolo esitomist. Kuid detoilploneeringukehtestomiseojoks
jo 09.12.2004't
oli detoilploneeringuolo Noturo linnuolojo loodusolo
{21.09.2004
eelvolikuolo.Kuno koholikomovolitsusvostutob ise omo otsuseeesi, ei ole 6ige
osutodouksneskeskkonnom6jude
hinnongule,kuno detoilploneeringu
kehtestomise
ojol kehtisjubo Noturo2000hindomisen6ue, mille profseduuron Eestissotestotud
erinevokskui keskkonnom6jude
hinnongupuhul,nohesette looduskoitse
eelistomist
Noturo 2000olodel mojonduslik-sotsioolsetele
huvidele.EuroopoKohtut6lgenduse
kohoselttuleb liikmesriikidel
nende olode osos,mison moorotud uhendusenimekirjo
kondmiseks,
v6tto kohoseidkoitsemeetmeid,
et soilitodonimetotudolode keskkonno
omodused.
ploneeringuskovondotud t6stukiterojomisekson vojolik moeprofiili
m ) Voidlusoluses
muuimine (sedo t6endovod keskkonnom6juhindomise oruonde punktis 5.4
kirjeldotudpinnosefoodemohud - kovoson eemoldqdo 497,6 m3 pinnostningjuurde
vedodo 675,6 m3 pinnost). Moeprofiilimuutmine on vostuolus K6nnumoo
p6hieesmorgigo.Ehkkilooduskoiiseseodus
moostikukoitseolo
{LKS)jo koitse-eeskiri
onnovod koitseolo volitsejole 6iguse otsusfodo, kos detoilploneeringutv6ib
kehiestodov6i mitte (LKSS l4 p 5 jo koilse-eeskirjo
$ 5lg 3 p 4), ei sqo koosk6lostuse
ondmiselvoljudo koolutlusruumi
piiridest,mison poiko pondud muuhulgoskoiiseolo
koitse-eesmorgigo.
n ) Ploneeringuelluviimineloheb vostuollulooduskoitseliste
jo
ning ojoloolis-kultuurilisi
eetilisivdortusikoitsvoteovolikehuvidego.Ploonitovopuhke-jq spordikeskuse
m6ju
Hiiemoe tervikmiljoole(looduskoitseliste
voortuste koosm6ju moostikuilmejo
puhokohostootusego)olekshovitov.Ploneeritokse
tegevusi(suusot6stukite
rojomine,
mostoopne hoonestus,kororikosmeelelohutuskeskus),
mis ei soo hormoneerudo
Hiiemoeolemusliku
miljoogo,mismuuhulgosseisnebrohujo privootsust
vOimoldovos
Umbruses(vt Riigikohtu
otsusep 29 holdusosjos
nr 3-3-l-54-03).
Avolik huvi Polukulo
Hiiemoe tervikmiljoo koitseks on loiem kui void koholiku tosondi huvi.
Muinsuskoitseometi
koskkirjogo
ei soo mqorotledopuhopoigojo Hiiemoetervikmiljdo
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jo voito, ei kuno
piire, misi6ttuvostustojoei soo tuginedo viidotud koskkirjole
joob sellest
ploneeringuolo
voljopoole,siism6juHiiemoelepuudub.
etteponekuidkeskuserojomiseolternotiivsete
sisoldovod
o) K6ikesitotudorvomused
pUhopoigo
jo ojolooliseloodusliku
mooslikukoitseolo
lohendusteosos,misorvestoksid
vodrtustego.Liigo suur kool on ontud keskuserojomisegokoosnedo v6ivotele
joob, millesseisnebkeskuse
rojomisesuurovolik
positiivsetele
m6judele.Arusoomoluks
huvi.
ei soo osendodo
p) Viited teiste ometiosutusteorvomustelejo kooskOlostustele
holdusoktimotivoisiooni.
kus
eelnevosseotsustusprotsessi,
q) Kuno ovolikkusfei koosotud detoilploneeringule
detoilploneeringu
ei
soo
osos,
otsus
osukohovoliku
miiteometlik
longetoti
muuhulgos
jo k6ikihuveorvestovoks.
pidodo demokrootlikuks
protsessi
menetlemise
rohuldomotojo ndustub
5. Kehtno Vollovotikogupolub jotto opellotsioonkoebused
jorgmist:
Lisoksmorgitokse
otsusego.
holduskohtu
-28-04
opellondipooltesile
ei keeloselges6noliselt
viidotudlohendnr 3-3-'l
o) Riigikohtu
kohtumenelluses.
vqidetekontrollimist
loodud 6igusterikkumise
voiled tekkivost
voidluseroqmidesfvoljuvod opellondiemotsionoolsed
b) Juriidilise
kohjust jo keskusehovitovost m6just Hiiemoe tervikmiljodle.Voide keskuse
rojomisego koosnevostv6imolikustkeskkonno-jo mojonduslikustkohjust on
poljosOnoline.
ei kositletud
kUlgekohfumeneiluses
Oiguslikku
c) Kunokoitseolovolitsejokooskdlostuse
n6ue ei
jo RoplomooKeskkonnoteenistuse
kontrollimise
seoduslikkuse
koosk6lostuse
opellotsioonkqebuses
kosillemine
on
nende
olnud kohtuvoidluseobjektiks,
osjokohotu.
d) Otsusesttulenevoltosutusidkoolukomoteksvostustojot6endid, mis hoopiski ei
jotmist.
8 jorgiopellondit$enditeorvestomoto
tohendoTsMS
$ 442|rg
jo
jorgi
p
ekspertorvomust
morgitud
1
lg
I
23
tuleb
kohonimeseoduse
e) Eristodo
$
teode,
sedelkortoteegi
(Eesti
Keelelnstituudikohonimede
tovolistkirjolikku
.|948.t6endit
poolt).
miskoguti
oostqlL.Lipsiuhli
tunnistojono.
f)
H.Kolleondisselgiiusi
g) Kummoline
ondisollkirjoko KotkuVillu.
on. et Hiiemoekoitseks
on
V. Kepportiseisukohod
h) H. Volgu,M. Hiiemoe,M.-A. Remmeli,E.-H.Vostriku,
isikutepoolt esitoludorvomusedTsMS
eriteodmistego
$ 272192iorgi.Arvomusedei
too esile uhtki objektiivsetteoduslikkut6endit ploneeringuololv6i selle vohetus
voidetovohiiepoigoolemosolust.
loheduses
polub joito opellolsioonkoebused
rohuldomoto. Seisukohos
6. Muinsuskoitseomet
jo
jorgmiseid
koitseoll olev kultuurimolestis
m6isteid:moouksus,
leitokse,et tuleb eristodo
jo
neid umbritsev
selle koitsevoond,ploneeringuolo,kulo jo kulomiljo6,moed
Ploneeringukehtestomineei too kooso
olo ning moostikukoitseolo.
miljoovoortusego
poordumotuidmuutusikultuurimolesfisele.
seisukohodp6hinevod
Muinsuskoitseometi
jo Muinsuskoitseometi
ekspertn6ukogu
N6ukogu,orheoloogiomolestisle
Muinsuskoitse
juhtkonnouhiselseisukohol.
ei kehtestopuhopoikodevmspiire.Objekt
Muinsuskoitseomet
ekspertideorvomusep6hjol.
kultuuriminislrikoskkirjogo
tunnistotokse
kultuurimolestiseks
juurde.Roplomoo
joid menetlusosolised
esitotudseisukohtode
kirjolikult
7. Kohtuistungil
jo Roplo Moovolitsus polusid jotto opellotsioonkoebused
Keskkonnoieenistus
rohuldomoto.
POHJEN
DUSED
RINGKON
NAKOHTU
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8. Holduskohusv6ttis seisukohokusimuses,kos voidlustotudholdusoktigo,millego
kehtestotidetoilploneering
polukulos,
spordi-jo puhkekeskuse
rojomiseks
rikutikoebuste
esitojoteoigusi.Kohusleidis,et detoilploneeringu
kehtestomine
eelmenetlustoiminguno
ei
rikukoebojote6igusiego piironendevqbodusi.
9. Ringkonnokohtu
orvotesei ole koebuselohendomiseks
koebusteesitojoteOiguste
rikkumisetuvostominevojolik.Nogu holduskohus
digestitsiteeris,
noeb plonSg 25 ette
koebe6igusedeloilploneeringutevoidlustomiselholduskohtuss6ltumoto sellest,kos
ploneeringugoisiku6igusirikutokse
v6i mitte.Detoilploneeringu
kehtesiomise
otsusei ole
eelmenetlustoiming,
void holdusoktHKMSS 4 lg I jo HMS S sl tohenduses.
Ringkonnokohus
ei peo koebe6iguse seisukohostvojolikukspeotudo opellonfide
voidetel, milles leitokse, et nende 6igusi ploneeringugo piirotokse. Holdusosjo
lohendomiseseisukohost
ei ole sellelkusimusel
fohtsust.Koebediguseolemosolukorrol
PlonS$-st26tulenevolt
eisoo sellelosjoolul
ollotohtsust.
tl
10.Apellondidleiovodsomuti,et holduskohtu
otsusei ole motiveeritudning kohusrikkus
sellego protsessi6iguse
norme. Apellontideorvotes ei ole kohus ondnud hinnongut
opellontideesitoludt6enditele.
Holduskohtuotsuse p6hjendovod osos morkis kohus, et to n6ustub vostustojo
orgumentidego,mille rilekordomistto ei peo vojolikuks.Ringkonnokohtu
orvotes ei
qsendo sellineviitelinekohtu poolt Lrhemenetlusosolise
seisukohtodegon6ustumine
kohtu kohustustTsMSg 442 ldikest 8 tulenevolt kohtuotsustpOhjendodo.Settine
p6hjenduseesitominev6ib lekitodo kohtlusenii kohtueropooletuses
osjo lohendomisel,
pooltev6rdsuses
kuikohtupoolt k6igit6enditeuurimises
jo neilehinnonguondmises.
Nimetotud protsessinormide
rikkumine ei too siiski kooso veel kohtuosjo uueks
lobivootomiseks
sootmistholduskohtule.
Ringkonnokohtu
orvoteson t6enditehindomine
ringkonnokohtus
koesolevoosjo lohendomiselv6imolik.Asjoolu,et holduskohus
ei ole
voslonudk6igilekoebusevoideteleego selgitonudomo seisukohto
k6igit6enditesuhtes,
ei onno olustosjotogosisootmiseks
holduskohtule
uuekslobivootomiseks.
ill
I l. Apellondid leiovod jotkuvolt, et voidlustotud holdusoktid on vostuolus
jo VoboriigiVolitsuse27.O7.2OOO
looduskoitseseodusego
moorusegonr 253 ,,K6nnumoo
moostikukoitseolo
koitse-eeskiri",
somuti Kehtnovollo rjldploneeringugo.
Vostuoludeno
nimetotokse LKS $ 3l lg 2 p-sf 2 tulenevot keeldu ploneeringuololosuvq tiigi
stjvendomiseks,
LKS$ 1ap-st5 jo koiise-eeskirjo
5 5 lg 3 p-st4 tulenevotkeelduReevimoe
profiilimuutmiseks
t6stukiterojomiseotstorbel,LKSS 55 lg-st5 jo koitse-eeskirjo
g I lg-st1
tulenevot keeldu polukukloste kui koitseolusteisendite umberosusfomiseks
jo
ploneeringulohenduse
vostuoluLKS$-go I ning vollo uldploneeringup-go 3.8, mille
kohqselttuleb voltido oktiivsepuhkusemoo-olodeploneerimist
looduskoitseolodele
v6i
nende vohetusse lohedusse. Lembi Sepo vostuses teiste opellontide
opellotsioonkoebuseleosundotokse toiendovolf osjoolule, et ploneeringugo on
kqvondotud Noturo 2000 eelvolikuolqssekuuluvole moo-olole esmotohfsote
elupoigotOupide
osukohtorojotistepustitomine,mison vostuolusELdirektiivi92/43/EM0
nduetego.
12. Ringkonnokohtu
istungilselgitosRoplomoo Keskkonnoteenistuse
esindojo,et
esmotohtsoelupoigonoloo (olvori)eelvolikuolos
morkimineReevimoen6lvol oli ekslik,
kunoselleskohosloo eiosu.Ringkonnokohus
peob sedqvoideiusutovoks,
orvestodes,
et
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olvor kotob tososepinnomoegopoepeolseidolosid,n6lv on ogo kollok,misei poikne
poepeolselolol.Sedokinnitobko n6lvolkruusokoevondqminevorosemolelperioodidel
jo keskkonnom6ju
koiguskoostoti.
hinnong,misploneerimismenefluse
KUllogo on opellontidel6igus,ei liigirikkoniidunolubjovoeselmullolorvelev6etud olo
nr 615-k
korrolduse
05.08.2004
tiigistl6unosjo looneson VoboriigiVolitsuse
olemosolevost
punkti
2
Komisjonile
esitotov Noturo 2000 v6rgustikuolode nimekiri"liso I
,,Euroopo
.|40
olopunkti kohoseltNoturo2000v6rgustiku
olode nimekirjos.
13. Koesolevoljuhul kehtestoiidetoilploneeringolukorros,kus moo-olo oli konfud
kuid EuroopoKomisjonei ole veel ELdirektiivi
siseriiklikult
Noturo2000eelvolikuolosse,
'l
6l6ike
Direktiiviqrt
loetelukehtestonud.
92/43/EM0
ortikli4lOikes
2 efte nohtudesiolgset
mille
kohoseltkehtestovodliikmesriigid
erikoitseolode
suhtesvojolikudkoitsemeetmed,
voljo
mis
on
eroldi
hulko kuuluvodvojodusekorrolosjokohosedkoitsekorrolduskovod,
tootqfud v6i lisotud muudesse orengukovodesse,ning osjokohosed 6iguslikud,
holduslikudv6i lepingulised
meetmed, mis vostovodolodel esinevoleI liso looduslike
jo ll lisoliikideokoloogilistele
vojodustele.
elupoigotULipide
kositletiselliselolukorrosliikmesriigi
14. EuroopoKohtuotsuseskohtuosjosnr C-244105
punktis35 leiti,et mis
Kohtuotsuse
kohusfusteelvolikuolos
koitsekorrolduse
togomiseks.
puudutob komisjonile
loetellukontud olodele koholdotovokoitse
soodetudsiseriiklikku
4 jo 5 loienebselledirektiivi
toset,siistuleb meelespidodo,et vostovoltdirektiivi
ortiklitele
jo
ololeniipeo,kuisee
koitsekord
sellisele
ortikli6l6igetes2,3 4 ette nohtuderikoitseolode
on kontuddirekliiviortikli4l6ike2 kolmondol6igukohoseltuhendusetohfsusegoolodeks
Punktis
volitudolode loetellu,millekinnitobkomisjon.
38 morgiti,et uhendusetohtsusego
olodeks sobivole olode puhul, mido on nimetotud komisjonilesoodetud siseriiklikes
loeteludesjo mille hulgosv6ib ollo ko olosid,millelesinebesmotohtsoidlooduslikke
direktiivioluselkohustotudv6tmo
elupoigotuupev6i esmotohtsoidliike,on liikmesriigid
Liikmesriigid
ei
huvikqitsmiseks.
koitsemeeimeid,
mison ,,kohosed"nimetotudOkoloogilise
koudu
soo heokskiitotegevusi,misv6ivod oluliseltkohjustodonimetotudkriteeriumide
olukonogoon tegu, kuitegevusv6ib
moorotletudolo keskkonno
omodusi.Justniisuguse
liikide
v6iviibolol esinevoteesmotohtsote
koosotuuo kosolo pindoloolulisevohenemise,
tunnustekodumiseni
v6iviimoks
v6ibviioolo hovimiseniv6i
kodumiseni,
selleiseloomulike
peovod
(otsusep 46).Jorelikult
vostoto,et liikmesriigid
tuleb kolmondolekusimusele
vOiksid
tegevusi,
mis
v6tmo
vojolikud
oro
siseriikliku
6iguseolusel
k6ik
meeimed,et hoido
loetellukontud olode keskkonno
oluliseltkohjustodokomisjonile
soodetud siseriiklikku
juhtumigo(p
kohtu Ulesonneon hinnoto,kos tegemiston niisuguse
omodusi.Siseriikliku
5l).
kontud moo15. Ploneeringugo
on liigirikkoniidunolubjovoeselmulloleelvolikuolosse
olole kovondotud nohtuvolt ringkonnokohtuleesitotud eelvolikuolo koordi jo
koht, kompingumojod,
detoilploneeringujooniste v6rdlemisesttulekustutusveev6lu
motell, kook, WC jo pesuruum,oufokorovonideolo jo eelnevote teenindomiseks
porklo.Ringkonnokohus
rojotovodehitisedning osoliselt
on oryomusel,et sellisfeehitiste
pustitomineliigirikkole
niidulelooduslikul
rohumooltoob suuret6enoosusegokoosoniidu
vohenemise.Nende ploneeringugokovondotudehitistepUstitomineei ole
liigirikkuse
direktiivisi
92/43lEMU
koosk6los
iulenevon6udegohoido oro tegevusi,misv6iksidoluliselt
kohjustodokomisjonile
soodetudsiseriiklikku
loetellukontud olode keskkonnoomodusi.
kovondomine
Ehitiste
on seetdttu6igusvoslone.
Somod togojdrjedvdivod koosnedo
kovondotudtelkimisplotsijo
tiigiloone-jo loodekuljele.
sounopustitomisego
olemosolevo
joob kull Noturo 2000 eelvolikuolostvoljopoole, kuid telkijote poolseid
Telkimisolo
orvestodes
tegevusi,mis vdiks kohjustodoniidu liigirikkust,
v6ib pidodo t6enooliseks,
pidojo togob
telkijotetovoporoseidhorjumusiko juhul, kui spordi-jo puhkekeskuse
pidevo jorelevolvegotelk'rjoteloodussoostliku
hindomise
koitumise.Keskkonnom6jude
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oruondesei ole nimetotudtogojorgedeorohoidmisevojoduseletoheleponupooroiud
ego ko selgitotudliigirikko
niidukoitsmise
vojodust.
16. Ringkonnokohus
ei n6ustuopelloniidego,et detoilploneering
on Uldploneeringugo
vostuolus.
Kehtnovollo uldploneeringesitobn6ude voltidooktiivsepuhkusemoo-olode
ploneerimistlooduskoitseolodele
v6i nende vohetusse lohedusse.ploneeringugo
kovqndotudspordi-jo puhkekeskus
poikneksmqosiikukoitseolol,
mitte looduskoitseolol.
LKSS 4 lg 2 p-des2 jo 3 eristotokse
neid uksteisest.
Ko Noluro 2000olosidei kosilleto
looduskoitseseoduseslooduskoitseolodeno. Seego ei
keelo uldploneering
moostikukoitseolole
oktiivse puhkuse moo-olode ploneerimist.Ko juhul, fui
detoilploneeringu
olune moo-olo osukslooduskoitseolol,
ei oleksploneeringtingimoto
uldploneeringugovostuolus.Uldploneeringu
n6ue voltido oktiivsepuhkusemoo-olode
ploneerimistlooduskoitseolodele
ei sisoldokeeldu, void p6himdtet, millesterondite
tegemisekspeob esinemo oluline ovolik huvi. Sellisteoktiivsepuhkuse moo-olode
ploneerimisel
joob vollovolikogule
looduskoifseolodele
jotkuvoltkoolutlus6igus.
17. Reevimoelet6stukiiepoigoldomiseks
on kovondoiudmoeprofiilimuutmine,tostukite
teenindomisekson vojolik ko olemosolevo fiigi suvendomine jo loiendomine.
Ploneeringugoon ette nohlud kohe t6stuki poigoldomine,millest loonepoolset
kosutotokslumeloudurife,kelgutojote,murdmoosuusotojofe
jo moesuusotojotejooks
ning idopoolsei snowfub'i n6lvo teenindomiseks.
Apellontideorvotes on molemod
vojodusedvostuolus
looduskoiiseseoduse
n6uetego.
18. LKSS 3l lg 2 p 2 kohoselton moostikukqitseolo
piironguvo6ndis
keelotudveekogude
veefoseme jo koldojoone muutmine ning uute veekogude rojomine, kui
moostikukoitseolo
koitse-eeskirjogo
ei sotestqto teisiti.KOnnumoomoostikukoitseolo
koitse-eeskirisellist
v6imolusiette ei noe. Tiikion kovosploneeringukohoseltniiloiendqdo
hindomiseoruondekohoseltolemosolevo3420m2osemel55,|Zm2-ni,
{keskkonnom6jude
detoilploneeringus
ei ole kovondotudsuurustmorgitud,olemosolevosuuruseno
ogo on
nimetotud 3320 nlr2. Olemosolev tiik on deloilploneeringustnohtuvolt jo
Keskkonnoministeeriumi
RoplomooKeskkonnoteenistuse
esindojoringkonnokohtu
isfungil
ontud selgituste
kohoselttehisliktulet6rjeveevOtukohono
rojotudtiik,milleveetosemejo
koldojoonesoilitomiseks
puudubvojodusjo eesmork.Ringkonnokohus
morgib,et nii tiigi
sUvendominekui loiendomineon ploneeringus
seotudmoostikukoitseolo
koitse-eeskirjb
muutmisego.Ringkonnokohtu
orvotesei ole voidlustotudtingimuslik
holdusoktseet6ttu
looduskoitseseodusego
vostuolus.
19. Ploneeringugo
on kovondotudrojodo puurkoev(ploneeringujooniselnr 24). Selle
koevu uhendomineploneeringus
kovqndqtudlumekohuripumbomojogo(jooniselnr 25)
jo lumekohuriuhenduskoevugo
(jooniselnr 261on v6imolikud.Puurkoevukovotsetokse
kosutodo ko mojondusveesoomiseks.Ringkonnokohtu
hinnongulon v6imolikm6isto
sedo otstorvetko selliselt,
et mojondusveenopeetoksesilmosko kunstlumetootmise
otstorbelkosutotovofvett.
Seetdttu ei ole kunstlumekosutqmisekovondomine tolispordiolodegotegelemiseks
looduskoitseseodusego
vostuolus.
20. Moeprofiilimuutmineon ploneeritudt6stukitepustitomiseks.
Ploneeringu
kohoselton
kovos eemoldodo pinnost801,2ms jo juurde vedodo ll97 ms. Keskkonnom6jude
hindomiseoruondeslohtuli suuremotesimohtudestning seeidttu on kovondofud
tegevuselekeskkonnokoitse
ospektisthinnong ontud. LKSS 3l tg 2 p 3 keelob
piironguv6ondis
moovoro jo moo-oinesekoevondomise,kui selleksei ole lubo ontud
moqslikukoiiseolokoitse-eeskirjogo.
Koesolevoljuhul sellisttegevust ei ole koitseeeskirjogolubotud. Koitse-eeskirjo
15
lg I p 2 kohoselton piironguvoondis
keelotud
$
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moovorode jo moo-oinese koevondomine, voljo orvotud moop6ueseoduse
porogrohvides26 jo 62 solestotudjuhtudel koifseolovolitsejon6usolekuljo temogo
ei olnud
koosk6lostotud
kohtodes.Ringkonnokohus
osundob,et looduskoiiseseoduses
ploneeringukehtestomise
m6istet.Moop6ueseoduse
ojol sotestotudkoevondomise
$2
p 7 sotestoskUllmeovorovorukoevondomisemdiste,millekson moovoro looduslikust
seisundist
seisundisi
eemoldomiseettevolmistomiseks
fehtov t6o, moovoro looduslikust
jo
eemoldomine,koevisetehnoloogilinevedu koevondomisekohos koeviseesmone
juhulei toimu moeprofiilimuutmiselmoovorovorugoseotud
lootlemine,kuid koesolevol
tegevusi.Kqevondomisseoduse
et koevondomineon: 1) moovorov6i
S 3 lg I sqtestos,
moo-oinesekosutomiseeesmorgilnende moop6uest voljomisel,ollmoqkoeve6dne
rojomisel,geoloogiliseluuringulv6i koevonduseosoksolevo ollmooehitiseehitomisel
v6iesmot6otlemisego
moopOuesfehtovfoo; 2) moovorovOimqo-oinesekoevondomise
seonduvvedu; 3) moovoro v6i moo-oineseesmotootlemine,
seolhulgosmoovoro v6i
moo-oinesei66stuslikul
viisilpurustomine,sorteerimine,
veetustomine,brikettiminejo
puistongute
lqdustomine,v6i 4)
moodusiomine,koevondoiud olo v6i puistongute
rekultiveerimine.
Koevondomisseoduse
kohoselt ei ole seego moopeolse ehitise
pusiitomiseeesmorgiltehtovod pinnosefoodkositletovodkoevondomisenosOltumoto
sellest, millises mohus pinnoset66d toimuvod. Pinnoset66de tegemiseks
looduskoitseseodus
seego koesolevoljuhul keeldu etfe ei noe ning kovondotud
v6tto
tuleboryesse
tegevusteploneerimisel
kooluilusOigus,
milleteostomisel
on vostustojol
ko keskkonnokoitse
eesmorki.
koosneb
21. Apellondidleiovod,et ploneeringugokovondotudtegevusteelluviimisego
keskkonnoministri
liikidekoitseollo
l9.moi 2004.omoorusenr51 ,,lllkoitsekotegoorio
v6tmine"$ 4 lg 1 p 254kohoseltkoitseqluse
mison LKS$
tohtlikhoirimine,
liigipolukukloste
55 lg 6 kohoselt keelotud. Ploneeringugokovondotov tegevus p6hjustob selgelt
polukuklostetohtlikku hoirimist,kuno suusospordiorendomiseolo on polukukloste
elupoigoks.
LKSS I kohoselton seoduseeesmorkmuuhulgosloodusekoilsminesellemitmekesisuse
soilitomise,
looduslikeelupoikodening looduslikuloomostiku,toimestikujo seenesiiku
liikidesoodso seisunditogomisego.Porogrohvi2 l6ike I kohoseltkoitstokseloodust
piiromisego,
loodusesoilitomise
seisukoholt
koitseollo v6etud
olulisteolode kosutomise
jo mineroolide
looduslikuloomosiiku,toimestikujo seenestiku
isendifegoning kivististe
eksemploridegosooritotovotetoimingute reguleerimisegoning loodushoridusejo
jo
teodustoosoodustomisego.
L6ike2 kohoseltlohtutokse
loodusekoitseltosokoolustotud
p6himOtetest,
soostvoorengu
looduskoitse
seisukoholt
kooludesigo kord olternotiivsete,
t6husomotelohendusterokendomise
v6imolusi.
Ringkonnokohtu
orvotesei tuleneLKS$
55 lg 6 eesmorgiporosel
tdlgendomiselkeeldu ovolikehuvide reoliseerimise
eesmorgil
koitseoluse
liigiumberosustomise
keeldu,iingimusel,
ei kohjustoliigi
et umberosustomine
soodsot seisunditjo jorgitokseVoboriigiVolitsusekehfestotudkordo. Vostustojololi
ploneeringukehtestomisel
seejuureskoolutlus6igus,
mille teostomiseltuli orvestodonii
ovolikehuvidekoolukust
kuikoilseoluse
liigikoitsmise
vojodust.
IV
22. Somutiheidovod opellondidholduskohlule
ei ole
ette osjoolu,et holduskohus
hinnonud Roplomoo Keskkonnoteenistuse
ontud koosk6lostuse6igusporosust.
Ringkonnokohus
mille Oigusporosuse
selgitob, et koosk6lostus
on menetlustoiming,
poolt
hindomineholduskohtu
hindomisest
ei ole
eroldilOplikuholdusokti
6igusporosuse
koebuselohendomiselvojolik.Koosk6lostuse
6igusvostosus
ei pruugi viio ploneeringu
kehtestomise
otsuse6igusvostosuseni.
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23. Apellondidleiovod,et voidlustotudholdusoktidei vosto vormin6uetele.
Otsustes
ei
ole p6hjendotud,miks on vojolik ploneeringukehtestominejust sellisesmohus.
Ringkonnokohus
morgib,et niiploneeringus
endoskuiko kohtumenefluse
koigusesitotud
seisukohtodeson vostustojoesitonud koolutlused,millesi lohtuti detoilploneeringu
kehtestomisel.
Ringkonnokohus
hindob ploneeringu6igusporosust
seetOttulohtudes
nendest koolutlustest,mis nohtuvod detoilploneeringuseletuskirjost
jo hilisemost
voidlustotud holdusoktist ning muudest kohtule esitotud t6endifest, somuti
kohtumenetluse
pooll esitotudvoidetest.
koigusvostustojo
24.Apellondidleiovod,et voidlustotud
holdusoktid
on ontudkoolutlusvigodego.
Koolutlusvigodeno
nimetovod opellondid looduskoitseliste
jo
ning ojoloolis-kultuurilisie
eetilisivoortusikoitsvoieovolike huvide eiromisening ovolike huvide riive koolumoto
joimise.Seejuures
on Reevimogiendinehiiekoht,mido kosutotivoremjo kosuiotokse
ko
proegu usulistetolitustelobiviimiseks
koos Hiiemoego.Ploneeringus
ei ole Hiiemoejo
Reevimoemiljookoitsevojodustsellestospektist
qrvestotud,sestReevimogeei ole usuliste
tolituste kohoks peetud. Ebo6ige on opellontide orvotes vostustojoseisukoht,et
ploneeringugokovondolud spordikeskuse
rojomisekskovondotudkohosjo mohus on
ovolikhuvi.Liigosuurkool on ontud keskuse
rojomisegokoosnedovOivotelepositiivsetele
m6judelejo teisteholdusorgonite
koosk6lostustele.
25. Ringkonnokohus
peob osjokohoseks
voidet spordi-jo puhkekeskuse
osukohovoliku
jotmisest.
koolumoto
Ringkonnokohtu istungil voitis vostustojo esindojo, et
ploneerimisseodus
jo keskkonnom6jude
hindomiseoruondeleesitotudnouded ei noinud
ette sellisekoolumisevojolikkust.
Ringkonnokohus
sellevostusfojovostuvoitegoei n6ustu.
Ploneerimismenetlusego
soovutotovoovoliku huvi reoliseerimiseks
v6ib ollo erinevoid
viise, mis kohjustovod erohuve v6i teisi ovqlikke huve, koesolevol juhul
looduskoitseseodusest
tulenevoiovolikkuhuvi,vohem.Asjoolu,et ploneerimisseodusego
ei ole koholikuleomovolitsuseleontud selges6noliselt
ulesonnet ko sedo ospekti
ploneeringu kehtestomiselkooludo, ei tohendo, et sellisf kohustustploneeringu
kehtestojol
eiole. Kohustus
tulenebHMSS 4l6ikest2.
Vostustojovditel on erinevoidosukohtikooluiudkeskkonnomdjude
hindomiseoruonde
punktis 4.4. Ringkonnokohus
nOustub sellego osoliselt.Aruondes on koolutud
tolispordikeskuste
olternotiivseid
osukohti,kuid ei ole koolutudosukohovolikuid
Uksikute
ehiliste vojolikkusel6ikes. Nii ei puudutofo seol hobuste kosutomiseoistorbel
pUslifotovoteehifiste(losipuu,koppel,vorjuolune),tennisevoljokute,
jo
korvpollivoljoku
v6rkpollivoljoku
olternotiivseid
poiknemisel
osukohti.Nende
voljospoolmoostikukoitseolo
olekslooduskoitse
eesmorgidjo muud opellontideviidotudhuvid keskuse
sellises
mohus
rojomoto jotmisekskergeminisoovutofovod.Asukohovolikulpiirduvod p6hjendused
mogede poiknemisegopiirkonnos.Rotsospordi
v6i voljokuspordiolode,
somutijolgpolli
mongimineon vOimolikudko ilmo ploneeringuolomoqstikuvormideto.
Kunoploneering
on 6igusvostone otsuse punktis l5 nimetotud ehitiste kovondomise osos, on
ringkonnokohus
seisukohol,et ovolik huvi losipuu,kopli, vorjuoluse,tennisevoljokute,
korvpollivoljoku jo
v6rkpollivoljoku ning jolgpollistoodioni kovondomiseks
detoilploneeringugo
kovondotudolole on somutiebopiisov.Ploneeringu
kehtestomisel
sellesososon ebopiisovoltorvessev6etud nende ehiiisteolternotiivseid
osukohqv6imolusi
jo elonikerohkemotes
keskuse
rojomiseks
sobivomotes
kohtodes.Ringkonnokohtu
istungil
selgitosvostustojoesindojo,et ploneeringulpuuduksm6te, kuisuusofOstukeid
ei rojotoks.
Muudeehitistepusfitomotojotmineoleksm6eldov.Ringkonnokohtu
orvoteson vojolikud
uksnes tehniko hoiustomisejo korrostomisehoone, mis on vojolik rojotroktorite,
muruniidukite,lumekohurite, pumpode jms hoidmiseks jo remoniimiseks,ning
teenindusmojo,
mison vojolikkulostojoteriietus-jo pesuruumide,
tuolettide,moepiletite
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juhtimise,
muugikoho,toitlustusosutuse,
inventqriloenutusejo
obiruumide,suusotOstukife
jooks.
mojutusv6imqluste
26. Vostustojoesindojod selgitosidringkonnokohtuistungil,et ploneering ei ole
ehitusprojekt,mis kuulub reeglino toies ulotusestoitmisele.See osjoolu ei mdjufo
ringkonnokohtu
on
istungilploneeringuOigusporosust.
Kui ploneeringon Oigusporone,
jotto
ploneeringosoliselt
6igusporonek6igi kovondotudehitisiepustiiomine.V6imolus
elluviimotoei tqhendo,et ploneeringu
koebuseolusel
6igusporosusi
ei tulekssellekohosel
kontrollido.
27. Ringkonnokohtu
orvoieson vostustojoondnud liigovoikesekooluko LKS$ I jo $ 2
iulenevotele eesmorkidele polukukloste elukeskkonno koitsmisel. Kui lolviste
moespordiolodehorrostomisesooduslominejo sellekst6stukite poigoldomine on
vojolikud ovoliku huvi reoliseerimiseks
edendodo tervisespordiv6imolusi, siis
pesokonnokoitsmiseks
keskkonnokoitselised
huvidhinnonguliselt
umbes30-50polukuklose
on joetud p6hjendomotulitogoploonilekeskuseulotusekovondomisel.
Ringkonnokohfu
pinnogo),kohtunikemojo
hinnongulsportloste
mojo (umbes150m2suuruse
ehitusoluse
(250 v'1psuuruseehitusolusepinnogo), 109 s6iduoutolejo 2 bussilekovondotud
pustitominetooks kooso suuremodnegoliivsed
mustkottegoporklo jo suusostoodioni
jo koitsmise
mdjud keskkonnole
kui keskkonno
huvisedo vdimoldovod.Kuno
soilifomise
ploneeringugo
kovondotudehitistepustiiomine
otsusepunktisI5 noidotudulotusesei
oleks 6igusporone, ei ole ko huvi keskuse kosutomisv6imoluste
edendomiseks
poigoldomise
keskkonnokoitselisest
huvistkoolukom.T6stukite
huvi on keskkonnqkoitse
huvist koolukom ogo jubo seetOttu,et Reevimogekosutotokseko ilmo tOstukiteto
moespordiolodeks
ning keskkonnole
koosnevodm6jutusedleiovod sellegojubo oset.
Lumikottegoon keskkonnoletekkivod mOjuiusedsuvistespordiolodehonostomisego
koosnevotem6jutustego
v6neldesvqiksemod.
28. Apellontide voide, et ploneeringu kehtestqmiselei ole piisovolt orvestotud
vojodusegokoitstoHiiemogejo selleosono Reevimogemuinsuskoitselisest
ospektistjo
p6hjendotud
usutolituste
lobiviimise
olukorros,
eesmorgil,ei ole ringkonnokohtu
orvotes
kus ringkonnokohus
tUhistobeespooltoodud p6hjustelploneeringuosoliselt.
Spordi-jo
puhkekeskuseloomine voiksemosmohus v6imoldob poremini fogodo miljoo jo
moostikuilme
soilito
mist.
Apellondid ei ole voidlustonud kultuuriministri
26.moi 2004.o koskkirjo nr 100
tunnistomine",
mille punkti 2 olopunkiigo I tunnistotiPolukUlo
,,Kultuurimolestiseks
Hiiemogi orheoloogiomolestiseks
tingimusego,et molestisekoitsev66ndipiir kulgeb
moodo 90 m somok6rgusjoont.
Ringkonnokohtu
orvotes ei ole ploneeringseet6ttu
muinsuskoitseseodusest
tulenevoten6uetego vostuolusning molestiseumbrusesolevo
milj66togomineon v6imolikploneeringu
osoliselt
kehtetuks
tunnistomisel.
Asjoolu,ei opellontideorvotesmoodustovodHiiemogijo Reevimogiuhe moe, ei omo
tohtsust.Ko juhul,kuiusulisteks
tolitusfeks
kosutotokse
tonopoevolm6lemoidmoetippejo
molestisekoitsevoondisse
ulotuvodt6stukid,ei ole t6stukitekovondominedigusvostone
lohtudesovolikust
huvistedendodosportimisv6imolusi.
Muinsuskoitseseoduse
$ 25lg 2 p I
kohoselt on Muinsuskoitseometi
looto kinnismolestisekoitsev66ndis keelotud
moqhorimine,
ehitistepustitomine,
teede, kroovidejo trosside
rojomineningmuud mullojo ehitustood.Sottestnohiub, et omefi lool on need tegevused lubotud, seegq
ploneeringureoliseerimine
on v6imolik.
29. Usulistetolituste lobiviimistploneeringugo kovondotud t6slukiie poiknemine
moen6lvol selliselmoorol segodo ei soo, et pidodo ploneeringutdigusvostoseks.
Reevimogekosutotokse
ko ilmo ploneeringugoelte nohtud lohendusiellu viimotq
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oktiivseltfqlvistemoespordiolodehorrostomise
eesmorgilning t6stukitepoiknemineei
kohjusloks
usuliste
tolitustelobiviimist
v6rreldes
senisegomorgotovolt.
30. Apellontidevoited ploneeringugokovondotudehitistemojonduslikust
tosuvusest
ei
too kooso ploneeringu6igusvostosust
selleondmiseojol ego ole seet6tfuploneeringu
kehtetukstunnistomise
oluseks.Avolikhuvi ploneeringuelluviimiseks
ei seisnevostustojo
selgitustekohoselfmitte sedovOrdmojonduslikes
koolutlustes,
kui sportimisv6imoluste
loomises,
misv6ivod ollo ko mojonduslikult
peob usutovoks,
kohjulikud.
Ringkonnokohus
et vosfustojo oleks ploneeringu kehtestonud ko riksnes t6stukite poigoldomist
v6imoldovososos,kui ulejoonudososploneeringulpolekskehtestotud.
Seet6ttuei onno
mojonduslikekoolutlustev6imolikebodige hindominekoolullusotsuse
tegemiselolust
tuhisfodoploneeringuftervikuno.
31. Koolutlus6iguse
kosutomistei muudo 6igusvostoseks
ko ploneeringuvosfu olevote
isikutehulk.Detoilploneeringust
ploneeringu
ei nohtu,et
kehiestomisel
oleksvostustojo
ebo6igestiorvonud, et ploneeringulevostuvoiteidei ole jo k6ik kuloelonikudon
ploneeringugo
n6us.
V
32. Eeltoodudpdhjusteltuhistobringkonnqkohus
holduskohtuotsusejo teeb ise uue
otsuseosjoholduskohtule
uuekslobivootomiseks
sootmoto.
KehtnoVollovolikogv21.septembri2004.o otsusenr 120punkt I tuleb iuhistodoosos,
millegokovondotoksesportlosteruumide,motelli,kompingumojode,souno,kohtunike
mojo, porklote, telkimisplotsi,
outokorovonideporklo jo feeninduspunkti,
k66k-WCpesuruumi hoone jo vorikotuse telkijotele, suusostoodionijo jolgpollivoljoku,
tennisevoljokute,
korvpollivoljoku,
v6rkpollivoljoku,
tulekustutusveev6tu
koevu,vorjuoluse,
koplijo losipuupustifomine.Muusososon defoilploneering
6igusporone.Otsusenr 120
punkt on volikoguendo poolt kehtefukstunnistotudenne kohtumenetlust.
Ulejoqnud
j6ustomiseks
jo kontrollimiseks
otsusepunktidegoontoksejuhisedploneeringuedosiseks
ningnoidofoksevoidlustomise
v6imolus.Needotsusepunktidei ole 6igusvostosed.
Kehtno Vollovolikogu9. detsembri2004.o otsusegonr 133 muudeti otsusenr 120
p6hjendusijo
tunnistoti
kehtetuks
otsusenr 120punkt2. Ringkonnokohtu
orvqtesei tulene
olsusestnr 133 uusi 6igusiego kohustusi,
mist6ttuselle kehtetukstunnistomineei ole
pdhjendotud.
33. Apellondid tootlesid holduskohtusjo ringkonnokohtuskontud meneiluskulude
voljom6istmist
vostustojolt.
Holduskohtus
tosusidArviSeppjo AivorJUrisolu
kumbki6igusobieest8495kr (lllkd tl 31jo
36)jo 10 kr riigilOivu
ning LembiSepp 10000kr 6igusobieest (lllkd tl26) jo l0 kr riigil6ivu,
(lllkd tl 58).
sellest6igusobikulu
1500kron tosutudseosesehitusloovoidlustomisego
LembiSeppkondisringkonnokohtus
menetluskulusid
summos50.l0kr,millestriigil6ivon l0
krjo 6igusobikulud
5000kr.Kuludetosumineon tOendotud.
ArviSeppjo Aivor Jurisolukondsidopellotsioonimenetluses
kohiukulude
menetluskulusid
jo 20 kr riigilOivuno,
nimekirjokohoseltkokkusummos9440kr 6igusobikuluno
kumbkieroldi
kokku4730kr.
tulebmenetluskulud
34.Ringkonnokohus
leiob,et orvestodes
kqebuseosolist
rohuldomist,
vostustojoltvoljo m6isto osoliselt.Koebuserohuldomiseoso, orvestodesploneeringu
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trihistotudjo kehtimojoovo oso suhet,on hinnonguliselt
75 protsenti.Sellesosostuleb
menetluskulud
vostustojoltopellontidekosuksvoljo m6isfq.Menetluskulude
suuruson
jo
kohtuosjomohtu, keerukust meneflusekskulunud oego, sh istungeidorvestodes
jo kuludekondminetdendotud.
pOhjendotud
- 1500+ l0 + 5010)x 0,75= 10140kr.
SeegotulebLembiSepokosuks
voljomOisto(10000
jo
AivorJurisolu ArviSepo kosukstuleb vostustojolt
voljo mdistokummolegi(8496+ l0 +
47301x0,75=9927
kr.
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