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Vabariigi Valitsuse 18. mai 2007. a
määruse nr 154 „Hoiualade kaitse alla
võtmine Pärnu maakonnas” muutmine

Vastu võetud 04.10.2018 nr 93

Määrus kehtestatakse looduskaitseseaduse § 10 lõike 1 alusel.

§ 1. Määruse muutmine

Vabariigi Valitsuse 18. mai 2007. a määruses nr 154 „Hoiualade kaitse alla võtmine Pärnu maakonnas” tehakse
järgmised muudatused:

1)paragrahvi 1 lõike 1 punkt 16 sõnastatakse järgmiselt:

„16) Metsapoole hoiuala, mille kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud
elupaigatüüpide – rannikulõugaste (1150*), rannaniitude (1630*), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niitude
(6510) ning puiskarjamaade (9070) kaitse;”;

2)määruse lisas esitatud Metsapoole hoiuala kaart asendatakse käesoleva määruse lisas esitatud kaardiga
(lisatud)1.

§ 2. Kehtetuks tunnistamine

Pärnu Maakonnavalitsuse 12. juuli 1991. a määruse nr 319 „Kohaliku tähtsusega looduskaitse objektide kohta”
lisa 1 „Kohaliku tähtsusega looduskaitse objektide nimekiri” alajaotus „Kaitsealad, maastiku üksikelemendid”
punkt 29 (Metsapoole bot.-zooloogiline kaitseala) tunnistatakse kehtetuks.

§ 3. Muudatuste põhjendused

Määruse seletuskirjas2on esitatud põhjendused:
1) kaitse-eesmärkide muutmise kohta;
2) kaitstava ala välispiiri muutmise kohta.

§ 4. Määruse jõustumine

Määrus jõustub kümnendal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

§ 5. Menetluse läbiviimine

Määruse menetlus viidi läbi keskkonnaministri 26. oktoobri 2017. a käskkirjaga nr 1-2/17/1081 algatatud
haldusmenetluses. Menetluse ülevaade koos ärakuulamise tulemustega on esitatud käesoleva määruse
seletuskirjas.

§ 6. Vaidlustamine

Määrust on võimalik vaidlustada, esitades kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud
korras, osas, millest tulenevad kinnisasja omanikule või valdajale õigused ja kohustused, mis puudutavad
kinnisasja kasutamist või käsutamist.

1Hoiuala välispiir on märgitud määruse lisas esitatud kaardile, mille koostamisel on kasutatud Eesti
põhikaarti (mõõtkava 1 : 10 000) ja maakatastri andmeid. Kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis,
Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris (register.keskkonnainfo.ee) ja maainfosüsteemis
(www.maaamet.ee).
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2Seletuskirjaga saab tutvuda Keskkonnaministeeriumi veebilehel www.envir.ee.
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https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1091/0201/8006/Metsapoole.pdf#

