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Ehitusloa andmine (Pahklimae tn 3)

l.ASJAOLUD JA MENETL USE KAIK
24.07.2017.a. N arva Linnavalitsuse korr alduse vastu votrniseks laekus ehitusJoa taotlus
(dokumendiregi stri nr. 7278/1- 16) Pahklirnae tn 3 Nar va Pahklirnae Gurnnaasiurni hoones
tookoja rekonstruee rimiseks koos ehitusprojektiga (tOo nr 498-20 17, projek teerija Na rva
Ehitu sprojekt 0 0).
17.08.2017 ehi tusprojekt on kooskolastatud Arh itektuuri- ja pJaneerim ise osako nna poolt,
24.0 8.20 I7 Paasteameti Ida Paastckeskusega ja Tervi searneti Ida tal itusega (ehitisregistri
keskkonnas men etlus nr 106031) .
Esitatud dokumentides ehitusseadus tiku §44 roodud ehitusloa and misest keeldumise pohj used
puudu vad. Seega , ehitusloa andmiseks takistusi ei ole.
2.0IGUSLIKUD ALUSED
2. l. Ehitusseadu stikll §38 loike 1 koha se lt e hituslu ba anna b oiguse ehitad a e hitisi, rnis vastavad
ehitusloa andmise aluse ks olevale ehitusprojektile.
2.2. Ehitusseadustiku §39 loikc I kohaselt ehitusloa annab kohaliku omava litsuse uksus.
2.3. Narva Linn avalitsuse Arhitcktuuri- ja Linnaplaneerirnise Ame ti pohimaaruse § 9 loike 2
kohaselt j arelevalve osakonna pohiulesan deks on ehitus- ja kasutuslu bade taotl uste
mene tlemine ning linnavalitsuse vastavas isuliste korralduste ettevalmistarnine, mille
alusel toimub ehitusloa voi kasutusloa andmine. muutrnine, kehtetuks tunni stamin e voi
andmisest kee ldum ine.
3.0TSUS
Anda ehitusluba Pahk limae tn 3 Narva Pahkli mae Gumnaas iumi hoones tookoj a
rekonstrueerim iseks vas tavalt ehitusproje ktile (too nr 498 -20 17, projekteerija Na rva
Ehitusprojekt OU) .
4. RAKENDUSSATTED
4.1. Korra ldus jo ustub teatavakstegem isest.
4.2. Kaesoleva korraldu se peale voib esitada Narva Linna valitsusele vaide haldu smenetlu se
seaduses satestatud korras 30 paeva jooksul arvates korra lduscst teadasaamise paevast voi
esitada kaebu se Ta rtu Hald uskohtu Johvi kohtumajale haldu s kohturn enetluse seadu sti kus
satestatud korras 30 paeva jooksul arvate s korra lduse teatavakstegemisest,
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