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KasutusIubade väljastamine
1. ASJAOLUD JA MENETLUSE KÄlK
Nar va Linnavalitsusele laekusid 15.05.2014 läbi vaatamiseks Peterburi mnt 2 rek onstrueeritud
N arva lossipargi ning purskkae vu kasutusIubad e taotlused (linnavalitsuse dokumendiregistris nr
4815) koos riigilõiv u maksek orraldusega.
Kasutuslo a taotluse es itatud ehitamise tehniline dokumentatsioon on läbi vaadat ud ning
dokumentides avastatud puuduste kohta on 20.05 .2014 saadetud kiri (linnavalitsuse
dokumendiregistris nr 1-16/48] 5).
Elektriohutuss eaduse § ] 1 kohane nõu etekohasu se tunni stu s nr TK U131 21 20-3 elektripaigaldi se
kohta on välj astatud 20 .12.20 13.
Ehitusseaduse § 33 lõike 4, majandus- j a kommunikatsiooniministri 26 .11.2002 m ääru se nr 11
"Ehitise ülevaatuse kord " § 4 kohaselt on 26. 05 .20 14 korraldatud rek onstrueer itud N arva
los sipargi ning purskkaevu ehitussea duse kohane ülevaatus. Ülevaatusel on avastatud, et
munakivitee on koh ati vaj unud, osa kiv e on ter ava külj ega pööratud sõiduteele, vuu gid kivid e
vahel on liiga suured, muru kohati puudub, kui vanud põõsad on ee ma ldamata, muruplat sil kohati
on j ään ud kivid ja killustik, pollarid on paigald amata, puuduvad käsipuud , ehitusprojekti s o n
tehtud mõned muud atused, mida proj ekteerija pole kooskõlastanud jne. Av astatud puuduste
nimekiri on antud ül e eh itusettevõ tj a esindajal e. 04 .06. 2014 N ar va muu seum esitas Arhite ktuuri
j a Linnapl aneerimi se Amet ile garantiikirja puudust e lik videerimise st (linnavalitsu se
dokumendiregistris nr 1-12.2/5 665).
Kordu vad ülevaatused toimusid 28.05.20 14; 03 .06 .2014 ; 09.06.2014; 04.07 .2014 . Ko rduvate l
ülevaatustel on sedast atud, et avastatud puudused järgj ärg ult kõr vald atakse. Kui vanud põõsad o n
vahetatud, killustik j a kivid on murult korjatud, poll arid ja käsipuud on paigald atud jne.
Munakiviteel on vahetatud välj a teravate äärtega kivid , kohati vaj unud ki vid on tõstetud ,
vuukides t üleliigne vuukidetä ide kruu sasõelmed on puhast atud. Ku id munaki vitee jätkuvalt näeb
välj a liiga laiavuugiline. Kahjuks ehitusj äreleval ve osakonnal varem pole olnud kokkupuutumist
munakiviteede ehitami sega. Vi suaalsel ülevaatu sel jääb mulje , et vuu gid peaksid olem a
kitsamad . Ehitusettevõtj a suulise it sel etas, et ka vandatud lossipargi ehitusproj ektis mun aki viteel
laiad vuugid on par atamatud , kuna ehitusprojekti kohaselt lossipargi munaki vit ee kon struktsio on
on projekteeritud tav ali sest munakivist, ag a mitte k lom pm unakivist ning tav alise mun akivi kuju
on a lt tundu valt laiem, kui ülem ises osa s. Vähendad a vuukide laiu st ei ol e võ ima lik, sest ki vid on
paigaldatud laiema, mitte välj apais tva osaga ük steise vastu. 09.07. 2014 ehitusj ärelevalve juhataja
esindajaga
käi sid
Jossipargis
mõõtmas
paigaldatud
ko os
ehitusettevõtja
mun aki vitelged e/keskpunktide kau gusi . Ku i läbimõõduga 150-250 mm munaki vid olid kõi ge
laiema os aga paigaldatud ük ste ise vastu, siis vä lja pa istva te munaki v ide osa keskpunktis t kun i
kõrv alasuva m unakivi väljapaistva osa keskpunktini kaugu s ei pea ületama 250 mm. Mõõtmised
on tehtud valikuliseit kohtad es , mis tu ndusid kõi ge laiem ate vuukidega, nin g kõr vala suvate
kivide ke skpunktide vahed olid 2 00 kuni 230 mm . See tähend ab , et munak ivid kõi ge laiemas
kohas on tõepoolest paigaldatud üksteise vastu.
Ehitusseaduse ning teeseaduse ja muudes normatiivaktides nõud ed mun akiviteeehitamisel e
puuduvad . Ehitus sea dus e § 3 lõik e I kohaselt eh itis (a ntud juhul munaki vitee ) peab ol em a
projekteeritud ja ehitatud hea ehi tustava ning eh itamist j a ehitusproje kti kä sitlevate õigu saktid e
koh aselt eg a või tekitada ohtu inimese e lule, tervisele või varal e võ i ke skkonnale . Eh itatud
munaki vitee e i tekita ohtu inimest ele ega kesk konnale.

Ehitustööde käigus on munakivitee konstruktsi oonis tellija soovil tehtud muudatused: tee aluseks
kasutati killu stikku fraktsiooni 8/64 asemel fraktsiooniga 0-32, vuukide täitmi seks on kasutatud
tsement-lii va asemel kruusasõelmeid, munakivitee kivid e suurust 130-1 60 mm on mu udetud
150-250 mm vastu, mis on fikseeritud 01 .08.201 3 toim unud ehituskoosoleku protokolli nr 10
punkt is nr 10 "Tagama ks graniitkillustikust ja munakivi teede aluse stabiilsust kooskõlastati alus
purustatud kruusaga 0-32. Munakivist teede kivid 150 ... 250 mm, vuugid täita purustatud kruusa
seguga 0-4 mm". Omani kujärelevalve kooskõlastas loetletud muudatused. Kõik ehitustööde
käigus tehtud ehitusprojekti muudatused on proje kteerija kooskõlastanud pärast lossipargi
külastamist 11 .06.2014 .
13.06.20 14 ehitusettevõ tj a tagastas parand atud doku mentatsiooni koos ehitise ülevaatuse aktiga
(linnava litsuse dok umendiregistris nr 1-1 6/6027).
Ülevaatusse kaasatud SA Narva Muuseumi j uhataja j a projektijuht, Narva Linnavalitsuse
Arhitektuuri- j a Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekt, muin suskaitse vaneminspektor,
linnakeskkonna osakonna ju hataja, linnaaednik , kultuuri osakonna esindaja, omanikujärelevalve
esindaja, ehitusettevõtja esindaja pädevad isikud ehitise ülevaa tuse aktil kinnitasid oma
allkirjadega, et teostatud ehitustööd vastavad nõuetele ning kasutusloa välj astarniseks takistusi ei
ole.
2. ÕIGU SLIKUD ALUSED
2.1. Ehitusseaduse §32 lõike 1 kohaselt ehitise kasutusluba on kohaliku omava litsuse või riigi
nõusol ek, et valminud ehitis või selle osa vastab ehitisele ettenähtud nõuetele ja seda võib
kasutada vastava lt kavandatud kasutamise otstarbe le.
2.2. Narva linna ehitusm ääruse § 27 lõike 3 kohaselt ehitise kasutusloa väljastam ise või
väljastarnisest keeldumise ja kehtetuks tunn istamise otsustab Linnavalitsus.
3. OTSUS
Väljastada Peterb uri mnt 2 rekonstrueeritud Narva lossipargile ning purskkaevule kasutusload.
4. RAKENDUSSÄTTED
4.1. Korraldus jõ ustub seadusega sätestatud korras.
4.2 . Korra ldust on võimalik vaidlustada Tartu Haldu skohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul
arvates korraldu se teatavakste emisest.
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