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Kasutusloa viilj asta mine veeto rustikule (ehr kood 22057 5628 (V I 062))
Rahu tiinaval (Rahu tn 36a kuni Rahu tn 40b)

ASJAOLUD JA MENETLUSE KIiIK
AS Narva Vesi esitas 31.10.2013.a ldbivaatamiseks ehitise kasutusloa viiljastamise taotluse
(linnavalitsuse dokumendiregistri nr. l-16110559) koos ehitamise tehniliste dokumentidega ja
riigi16ivu maksekorraldusega. Esitatud dokumentatsiooni liibivaatamisel olid avastatud
1.

puudused.

Ehitusseaduse $ 33 lg 6 kohaselt kasutusloa viiljastaja viiljastab kasutusloa v6i keeldub selle
vtlljastamisest 20 pdeva jooksul kasutusloa viiljastamiseks vajaliku viimase dokumendi esitamise
piievast arvates ning Ehitusseaduse $ 34 lg 2 kohaselt kui kasutusloa taotleja esitatud
dokumendid on puudulikud, peab kasutusloa viiljastaja v6imaldama taotlejal puudused
k6rvaldada, miiiirates selleks taotlejale tahtaja, mis ei v6i olla ltihem kui viis toopiieva.
06.11.2013.a ehitusj2irelevalve osakond saatis puuduste kdrvaldamiseks vastuse kasutusloa
taotlej ale. Puuduste kdrvaldamise tShtaeg on 06. 12.2013 .a.
Parandatud tehniline dokumentatsioon Jn tagastanud ehitusjiirelevalve osakonnale 15.01.2014.a
(linnavalitsuse dokumendiregistri nr. 1-161373). Esitatud dokumentatsiooni liibivaatamisel oli
avastatud, et mdned puudused jiiid kdrvaldamata.
24.01.2014.a ehitusjiirelevalve osakond saatis puuduste k6rvaldamiseks vastuse kasutusloa
taotlej ale. Puuduste k6rvaldamise tiihtaeg on 24.02.20 | 4.a.
Parandatud tehniline dokumentatsioon on tagastanud ehitusjiirelevalve osakonnale 29.01.2014.a
(linnavalitsuse dokumendire gistri nr . 1 - | 6 I 37 3 -3).

Narva Linna kaevetci<ide eeskirja $ a3 lg 1 kohaselt kaeveto<i ldpetatakse piirast teekatte ja
haljastuse ldplikku ja nduetekohast taastamist ning kaevekoha heakorrastamist.
Narva Linna kaevetoode eeskirja $ a3 lg 3 kohaselt kaeveloa viiljastaja ametnik koos kaevaja ja
vastutava isikuga 10 t66piieva jooksul, piirast kliesoleva paragrahvi l6ikes 2 nimetatud
dokumentide loa vZiljastaja esitamisest, kontrollib kaevetcici kohal kaevetoo l6petamine ja
koostab kirjalik akt kaevetdd ldpetamise kohta.
Narva Linna kaevetdode eeskirja $ aa lg 1 kohaselt teostatud kaevetoo taastamistd<jle annab
kaevaja kaheaastase garantii alates kaevetoo ldpetamise akti koostamisest ja allkirjastamisest.
16.07 .20I4.a kaeveloa viiljastaja koostas ja kirjutas alla kaevet66 l6petamise kohta kontrollimise
akti ning m?iiiras garantiiperioodi kuni 16.07.2016.a.
Narva Linna kaevetocide eeskirja $ aa lg 2 kohaselt garantiiaja kestel ilmnevad kaevetoost
tingitud defektid kdrvaldab kaevaja omal kulul loa viiljastaja poolt mii2iratud tahtajaks.
05.12.2013.a on tehtud ehitusseaduse $33 lg 4 kohaselt ehitise tilevaatus. Ehitise rilevaatuseks on
kaasatud p?idevad isikud ning koostatud ehitise iilevaatuse akt.
Ulevaatuse akt on edastatud 12.12.2013.a kirjaga AS-le Narva Vesi, arvamuse vZiljendamiseks.
16.09.2014.a AS Narva Vesi tagastas allakirjutatud ehitise iilevaatuse akti ilma mirkuseta.
Ehitusseaduse kohane i.ilevaatus on tehtud rohkem kui kolm kuud, seepZirast ehitusjiirelevalvet
teostav ametnik enne kasutusloa viiljastamist 17.09.2014.a otsustas teha korduv tilevaatuse
vastavalt EhS $ 60 lg I p 4,5, mis miiZiravad, et ehitusjiirelevalvet teostava ametiisiku piidevuses

on tutvuda ehitamist ning kontrollida ehitustoid. Korduva iilevaatuse kZiigus puudused ei ole
avastatud.

Ehitise tilevaatusest osavStjad kinnitavad oma allkirjaga ehitise tilevaatuse aktis, et tilevaatuseks
esitatud ehitis vastab ehitisele etteniihtud nduetele ja ehitist v6ib kasutada vastavalt kavandatud
kasutamise otstarbele.

Veetorustiku teostusjoonis on esitatud Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti geodeesia ja
kaartide vanemspetsialistile paberkandj al j a digitaalsel kuj ul.
25.09.2014.a Piiiisteameti Ida Piiiistekeskus v?iljastas ehitise kasutusloa teatise.
Seega, veetorustikule kasutusloa andmiseks takistusi ei ole.
2. OIGUSLIKUD ALUSED
2.1. Ehitusseaduse $32 l6ike I kohaselt ehitise kasutusluba on kohaliku omavalitsuse v6i riigi
ndusolek, et valminud ehitis vdi selle osa vastab ehitisele etteniihtud n6uetele ia seda v6ib
kasutada vastavalt kavandatud kasutamise otstarbele.
2.2. Narva linna ehitusmiiiiruse $27 l6ike 3 kohaselt ehitise kasutusloa viiljastamise vdi
v2iljastamisest keeldumise ja kehtetuks tunnistamise otsustab Linnavalitsus.
3. OTSUS
V[ljastada Rahu tiinaval (Rahu tn36akuni Rahu tn 40b) asuvale veetorustikule (ehr kood
22057 5628 (V 1 062)) kasutusluba.

4. RAKENDUSSATTED

4.1.
4.2.

Korraldusjdustub teatavakstegemisest.
Kiiesoleva korralduse peale v6ib esitada Narva Linnavalitsusele vaide haldusmenetluse
seaduses siitestatud korras 30 piieva jooksul arvates korraldusest teadasaamise piievast v6i
esitada kaebuse Tartu Halduskohtu Jdhvi kohtumaiale halduskohtumenetluse seadustikus
siitestatud korras 30 pieva jook
s korralduse teatavakstesemisest.
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