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Narva linna omandis oleva kinnistu Mibhail Maslovi tanav koormamine
isikliku kasutusolgusega Telia Eesti Aktsiaseltsi kasuks
1. Asjaolud ja menetluse kaik
27.12.2016 esitas EItel Networks AS (registrikood 10722319, asukoht Tuisu tn 19, Tallinn),
kes tegutseb Telia Eesti Aktsiaseltsi (registrikood 10234957, asukoht Valge tn 16, Tallinn)
volituse alusel, Narva Linnavalitsusele avalduse Narva linna omandis olevale maale
asukohaga Ida-Virumaa, Narva linn, Mihhail Maslovi tanav (katastritunnus 51105:004:0175,
registriosa nr 3668509) Telia Eesti Aktsiaseltsi kasuks isikliku kasutusoiguse seadmiseks.
Isiklik kasutusoigus on vajalik, et Telia Eesti Aktsiaseltsil omada maaUksusel maatUkiga
pUsivalt uhendatud sideehitisi ning teostada koiki mid, mis on vajalikud sideehitiste
ehitamiseks, hooldamiseks, korrashoiuks, remontimiseks ja likvideerimiseks Iahtuvalt Eitel
Networks ASi poolt koostatud tooprojektist nr 46100-240-16 "PF612_F6777 Ida-Viru
maakond, Narva linn, M . Maslovi tanav 1 valguskaabel- sidekanalisatsioon".
Majandus- ja taristuministri 25.06.2015 maaruse nr 73 ,,Ehitise kaitsevoondi ulatus ,
kaitsevoondis tegutsemise kord ja kaitsevoondi tahistusele esitatavad nouded " § 14 P 1
kohaselt sideehitise kaitsevoondi ulatus on molemal pool sideehitist maismaal - 1 meeter.
'Sideehitise pikkus on 15 m, kaitsevoondi ulatus on 1 meeter molemal pool sideehitist. Isikliku
kasutusoigusega koorrnatava ala suurus on kokku 36 m 2, mis on plaanil naidatud sinise
viirutatud alana. Isikliku kasutusoiguse seatakse tahtajatu ja tasuta.
2. Oiguslikud alused
Narva linna omandis olevale kinnisasjale isikliku kasutusoiguse seadmist reguleerib Narva
Linnavolikogu 21.06.2005 maarus nr 20157 ,,Linnavara eeskiri" (edaspidi Linnavara eeskirii.
Linnavara eeskirja § 69 loige 1 kohaselt on linna omandis olevale kinnisasjale isikliku
kasutus5iguse seadmine lubatud, kui see toimub isiku , kellel on selleks oigusaktidest tulenev
5igus, n5udel ja kasuks. Antud juhul on Telia Eesti Aktsiaseltsil asja5igusseadusest tulenev
5igus n5uda isikliku kasutusoiguse seadmist.
Vastavalt Iinnavara eeskirja § 70 loikele 1 otsustab linna omandis blevale-kitiriisasjiile lsiKlilfu
kasutusoiguse seadmise linnavalitsus, kui see toimub Narva linna omandis oleva1 kinnisasjal
asuva tehnovorgu voi -rajatise omaniku kasuks ning § 713 kohaselt allkirjastab Narva linna
omandis oleva kinnisasja koorrnamiseks vajaliku asjaciguslepingu linna nimel linnapea.

3.0tsus
3.1. Seada isiklik kasutusoigus Telia Eesti Aktsiaseltsi (registrikood 10234957, asukoht
Valge tn 16, Tallinn) (edaspidi ka i5igustatud isik) kasuks Narva linna (edaspidi ka omanik)
omandis olevale maale asukohaga Ida-Virumaa, Narva linn, Mihhail Maslovi tanav
(katastritunnus 51105:004:0175, registriosa nr 3668509) sideehitiste ehitamiseks ning
majandamiseks (sh sidekanalisatsiooni remontimine, korrashoid, hooldamine, kasutamine ja
• muul viisiJ ekspluateerimine sidekanalisatsiooni talituse tagamise eesmargil) jargmistel
tingimustel:
3.1.1. isikliku kasutusoiguse ala - sideehitise pikkus on 15 m, kaitsevoondi uJatus on 1
meeter molemal pool sideehitist, Isikliku kasutusoigusega koormatava ala suurus on kokku 36
2
m , rnis on korralduse lisaks 1 oleval pJaaniJ naidatud sinise viirutatud alana. Isiklik

kasutusoigus seatakse tahtajatu ja tasuta.
3.1.2. isiklik kasutuscigus seatakse tahtajata ja tasuta;
3.1.3. isiklikust kasutus5igusest tulenevate oigustatud isiku k5ikide 5iguste teostamine on
v5imalik ka 5igustatud isiku poolt volitatud kolmandate isikute poolt.
3.1.4. oigustatud isik kohustub:
3.Le.Lparast kinnistul teostatud sideehitiste ehitus-, hooldus- jalv5i remonttoode lopetamist
oma kulul taastama toode alustarnise hetkeolukorra, juhindudes kehtestatud
kaevetoode eeskirjadest, kui ei lepita teisiti kokku kinnistu omanikuga;
3.1.4.2.teavitama kinnistu omanikku plaanilistest hooldus- ja remonttoodest vahemalt 1 (kuu)
enne to5de alustamist. Avariiremondi korral alustab oigustatud isik vajaduse korral
viivitamata vajalike toodega, teavitades kinnistu omanikku;
3.1.4.3.viivitamatult likvideerima sideehitiste avarii ja rakendama abinoud kinnistu omanikule
kahju tekitamise valtimiseks. Avariiremondi vajadusel voib oigustatud isik
viivitamatult, ilma kooskolastust taotlemata alustada vajalike W6dega, kui ta teatab
sellest esimesel voimalusel kinnistu omanikule. Avariiks loetakse sideehitiste
ootamatut voi juhuslikku purunemist voi muud riket, mille tulemusena voib tekkida
markimisvaarne materiaalne kahju;
3.1.4.4.isiklikust kasutus5igusest tulenevate 5iguste teostamisel tegutsema heaperemehelikult
ning votma tarvitusele koik abinoud, valtimaks omaniku v5i kolmandate isikute vara
voi 5iguste kahjustamist, kasutama oma tegevuses loodussaastlikku tehnoloogiat,
valtima keskkonna reostamist ning taitma oigusaktidest tulenevaid n5udeid;
3.1.4.5.hUvitama tema jalv5i tema oigusi teostatavate kolmandate isikute poolt servituudi
teostamisega seotud tegevusest voi tegevusetusest tuleneva omanikule ja/vdi mistahes
kolmandale isikule tekitatud kahju taies ulatuses;
3.1.4.6.teatama kinnistu omanikule isikliku kasutusoiguse iileminekust v5i isiklikust
kasutusoigusest tu1enevate 5iguste ja kohustuste teostamise iileandmisest kolmandale
isikule 3 toopaeva jooksul alates isikliku kasutusoiguse uleminekust voi kohustuste
teostamise Uleandmisest arvates;
3.1.4.7.ara vedama kinnistul paiknevaid sideehitised 1 (uhe) kuu jooksu1 arvates isikliku
kasutus5iguse loppemisest/lopetamisest, kui pooled ei lepi kokku teisiti. Sideehitiste
aravedamise jarel kohustub oigustatud isik taastama kinnistu seisukorra, milline see ali
enne sideehitiste aravedamist. Kui 6igustatud isik ei ole tahtajaks rajatist lira vedanud,
korra1dab kinnistu omanik rajatise lammutamise ja kinnistu heakorrastamise
5igustatud isiku kulu!;
.
3.1.4.8.n5ustuma kinnistule teiste reaalservituutide ja isiklike servituutide seadmisel nende
kandmisega
kinnistusraarnatusse
kaesolevas
punktis
nimetatud
isikliku
kasutusoigustega samale jarjekohale selle eest tasu noudmata;
3.1.5. kinnistu omanik kohustub:
3.1.5.1.hoiduma igasugusest tegevusest, mis takistab sideehitiste sihiparast kasutamist;
3.1.5.2. jargima sideehitiste kaitsevoondi alaI seadustest ja muudest 5igusaktidest
tulenevaid kitsendusi ning noudma seda ka isikutelt, kelle kasuks on seatud kinnistule
piiratud asjaoigus voi kellel on lepingust tulenev 5igus kinnistu kasutamiseks voi
kinnistuI toode teostamiseks;
3.1.5.3.v5imaldama tasuta juurdepaasu mehhanismidega sideehitiste majandamiseks;

3.1.5.4.teavitama 6igustatud isikut kinnistu omaniku muutumisest, teiste reaalservituutide ja
isiklike servituutide seadmisestja kinnistu vClOrandamisest;
3.1.5.5.kinnistu koonnamisel teiste reaalservituutide ja isiklike servituutidega v6i
tehnorajatiste ehitamist, omamist ja kasutamist voimaldava notariaalse kokkuleppe
s6lmimisel teavitama isikuid, kelle kasuks kinnistu koonnatakse, kaesolevas punktis
nimetatud isikliku kasutusoiguse seadmise tingimustest ja sideehitiste ehitamist,
omamistja kasutamist voimaldava notariaalse kokkuleppe tingimustest;
3.1.5.6.teavitama kinnistul tegutsevaid isikuid sideehitiste kaitsevoondi olemasolust ja selles
kehtivatest piirangutest, samuti jargima nimetatud piiranguid oma tegevuses. Kinnistu
omanik on kohustatud hoiduma tegevusest, mis takistaks sideehitiste majandamist,
halvendaks sideehitiste korrashoidu ja/v6i ohustaks sideehitiste toimimist.
3.2.

Solmida Telia Eesti Aktsiaseltsiga notariaalse lt tOestatud asjaoigusleping korralduse
punktis 3.1 nimetatud kinnistu isikliku kasutusoigusega koonnamiseks ning kanda
isiklik kasutusoigus kinnistusraamatusse.

3.3.

Telia Eesti Aktsiaselts kannab isikliku kasutusoiguse seadmisega seotud kulud
(notaritasu ja riigiloiv).

3.4.

Volitada Narva Iinnapead Tanno Tarnrnistet allkirjastama Narva linna nimel
korralduse punktis 3.2 nimetatud leping.

4. Rakendussatted
4.1. Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametil teha korraldus teatavaks Telia Eesti
Aktsiaseltsile.
4.2. Korraldus joustub seadusega satestatud korras.
4.3. Korraldust voib vaidlustada, esitades kaebuse Tartu Halduskohtu Johvi kohtumajale 30
p1ievajooksul arvates Narva Linnavalitsuse poolt korralduse teatavakstegemisest.
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ARAKIRJA PEALDIS

16. veebruaril 2017 .a.
Mina, Narva notar Tatjana Boitsova, kelle buroo asub Eesti Vabariigis
Narva linnas Puskini tn 17, asendaja Je1ena Pidvysotskiy, tegutsedes notari
tilesannetes, annan valja kaesoleva esmase arakirja, mis vastab originaalile
ning toestamisseaduse § 48 kohaselt asendab oigustoimingutes notariaalakti
originaali.
Kaesolevas dokumendis on 7 noori ja reljeefpitseri abil koidetud lehte.
Notari tasu
Kaibernaks
Kokku

1,90 eurot (notari tasu seaduse § 35).
0,38 eurot.
2,28 eurot.

Isikute loetelu, kellele esmased arakirjad valjastatakse, on jargmine:
1. Narva linn

