Vastused arupärimistele.
Esitasin arupärimisi viimasel istungil 3. Neist kahele (Viinamäe 2 ja suusamäe Ehitus) saabusid
vastused kenasti.
Suusa/prügimäe kerkimise kohta on vastus siin ja momendil polegi midagi juurde
kommenteerida.
http://www.raekodanik.ee/download.php?2d0bf1e87e195affb445d49d8dda84d0
Viinamäe 2 osas on huvitavam. Ilmneb tõesti, et kinnistule on paigaldatud (ilmselt) ühestükis
teisaldatav betoonrajatis, mille ümber tants käib. Ma ei hakkaks sõna võtma selles osas, et kas
omanik võib oma kinnistule sellise aluspinnaga rajatist paigaldada või mitte (see pole üheselt
üldsegi selge), kuid kommenteeriksin vallavalitsuse asjaajamist. Esmalt muidugi ei saanud ma
vastuseid arupärimises esitatud küsimustele. Samas said kõik volikogu liikmed vastuskirja, mis
saadetud Viinamäe 2 omanikele nende 02.05.2020 saadetud kirjale. Vastuse saatmise kuupäev
26.06.2020 ehk vastamiseks läks pea kaks kuud. Seadus näeb ette vastamise mitte hiljem kui
30 päeva jooksul. Seega Vallavalitsus oli vastamisel lodev ja võib isegi oletada, et ilma
arupärimiseta poleks seda vastust saadetudki. Vastuses keskenduti tõestamisele, et nö
betoonrajatis on kinnistuomaniku ühelt kinnistult paigaldatud teisele ja otsiti ka põhjendusi
miks seda teha ei tohi. Sellesse vaidlusse enam ei sukelduks, sest ilmselt läheb see tuliselt edasi.
Arupärimises küsisin ka, et millise teate/kaebuse alusel Vallavalitsus menetlust alustas.
Vastuses saadetigi ekraanitõmmis dokumendiregistrist (puudus kaebuse esitanud subjekti nimi,
mis ilmselgelt enne ekraanipildi tegemist eemaldatud.)

Kui aga vaadata dokumendi liikumist iseloomustavaid andmeid, siis näeme, et murelik
pöördumine tehti 22.07.2019 ja täitmise (menetlemise ja vastamise) ajaks on 22.08.2019. Minu
küsimus on, et mida ametnikud vallamajas tegid, et teavituskiri Viinamäe 2 “betoonrajatisest”
läks teele alles 30.03.2020? Seitse kuud hiljem dokumendi täitmise tähtajast? 7 kuud võttis aega
sõita Viinamäe 2 kinnistule, tutvuda olukorraga ja saata teavituskiri? Uskumatu operatiivsus.
No nüüd siis on kiri saadetud ja on 2 võimalust – omanik korjab selle betoonrajatise ära ja
paigaldab mujale, sest tegelikult ju niisuguse pindalaga asja paigaldamiseks pole mingit luba
vajagi või saadab omanik valla pikalt. Eriti selles osas vastuses, mis kirjeldab betoonrajatise
teekonda Jõelähtme vallast Rae valda
. Miks see vastuskirjas nii oluline oli, sellest ei saanud
aru minagi. Kas see rajatis on kena? Ilu on alati vaataja silmades ja selle üle vaielda on mõttetu,
kuid pilt vallavalitsuse kirjas kujundas minu vastuse küll – minu meelest ei ole tegu millegi
esteetiliselt kauniga, mida presenteerida oma kinnistul. Aga mida mina ilust ja esteetikast tean?
Minule on valus vaadata ka vallavalitsuse ees paiknevat monstrumi, millel pole minu arvates
mingit kunstilist väärtust ega mingit õigustust. Mõne teise arvates on see aga kunsti ülim tipp
Vastus
arupärimisele
on
http://www.raekodanik.ee/download.php?2c0c52c7397981e724f016137b222d43

siin

Vastuskiri
kinnistuomanikele
on
http://www.raekodanik.ee/download.php?fd43d075fdd1b866e413120e3b68ac70

siin

Kahjuks pole siiani vastust koerte jalutusväljaku rajamise kohta esitatud küsimustele. Hakka
või arvama, et seal ongi jälle mingi sobinguga tegemist ja selle detaile ei juleta avaldada. No
näeme.

