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Kohanime maaramine (Vaike-Looga tanav) ja
Looga tanava ruumikuju muutmine
1. Asjaolud ja menetluse kaik
Narva linn avalitsuse 08.10.1998 . a. korraldusega nr 1361-k .Tanavale nirnetu se ornistarnine" ant i
aiandusiihistu Maloi Primorski kahele tanavale iihtne nimetus Looga (valjavote riiklikust
kohanimeregistrist, lisa 1).
Vabariigi Valitsuse 20 .12.2007. a. rnaarusega or 251 on vastu voetud iihtne riiklik aadressiandmete
siisteem (ADS), mille eesmark on tagada aadressiobjektide iihene identifitseerimine nii nende
asukohas, kui ka erinevates andmekogudes muutes aadressisiisteem lihtsamaks ja loogilisemaks.
ADS menetlusrakenduses korrastamist vajavate objektide nimekirjast leiab lahiaadressi veateatega
koik Looga tanava maaiik sused, kuna Looga tanav ei ole katkematult labitav, s.t koosneb kahest osast,
tulemuseks ebaloogiline numeratsioon.
Tekkinud olukorda arutati nimekomisjoni 10.04.2018. a. koosolekul. Nimekomisjoni otsu seks sai ,
muuta Looga tanava ruumikuju (lisa 3) ja maarata Looga tanava j aanud osale Looga tanava nimega
haaku vat taiendiga tan ava nimi Viilke-Looga (lisa 2).
Kuna, konesolevad liikluspinnad puudutavad aiandusiihistu Maloi Primorski kinni stute omanikke, siis
antud kohanimed kooskolastati (13 .06.2018 . a. e-kiri) ka kinnistute omanike esindajaga.
Kohanime maaramise korralduse eelnou avalikustati 14.06.2018. a. Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise
Ameti kodulehel www.narvaplan.ee ja 13.06.2018. a. Narva linna kodulehel www.narva.ee.
Avaliku stamise ajal vastuva ite id ega ettepanekuid ei esitatud.
2. Oiguslikud alused
2.1 Kohanimeseaduse § 5 loike I punkti 3 jargi on kohanimernaarajaks kohalik omavalitsus ja § 6
loike I kohaselt korraldab kohanime maararnise ja teeb otsuse omal algatusel voi fuu sili se voi
juriidilise isiku kirjaliku taotluse a1usel;
2.2 Narva Linnavolikogu 06.05.2010 maaruse nr 20 ,,Kohanime maararnise kord " punkti 2.2 .2 alusel
rnaarab Narva Linn avalitsus korraldusega kohanime tanavale j a selle analoogile (tee, maantee,
puiestee, allee, poik, valj ak, plats jne) ja muule aadressis kasutatavale vaikekohale .
3.0tsus
3.1 Maarata asendiplaanil naidatud teele nimi Vaike-Looga tanav (lisa 2);
3.2 Muuta Looga tanava ruumikuju vastava lt kaesoleva korralduse asukohaskeemile (lisa 3).
4. Rakendussatted
4 .1 Korraldus joustub te atavakstegemisest;
4.2 Kohustada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametit teha korraldus
teatavaks puudutavate maaiiksuste oman ike esindajale;
4 .3 Kaesoleva korralduse peale voib esitada Narva Linnavalitsusele vaide haldusmenetluse seaduses
satestatud korras 30 paeva jooksul arvates korraldusest teadasaamise paevast voi esitada kaebus
Tartu Halduskohtu Johvi kohtumajale halduskohtumenetluse seadustikus satestatud korras 30
paeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.
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