NARVA LINNAVALITSUS
KORRALDUS
Narva

18.08.2021

ill

621-k

Ehitusloa andmine (JaIgratta tee 2 II 5 II 8 II AkkekiiIa tee 8 II
A.k.kekiila tee 12 II JaIgratta tee L2 II Vaike-Akke)

1. ASJAOLUD JA MENETLUSE KAIK
09.07.2021 ehitisregistri elektroonilisse keskkonda laekus labivaatamiseks ehitusloa taotlus ill
2111271/23899 Akkekula tee 12 kinnistule asuva suusastaadioni koos lasketiiruga
umberehitamiseks Ding Jalgratta tee 2 II 5 II 8 II Akkekula tee 8 II Jalgratta tee L2 II Vaike
Akke kinnistutele avalikult kasutatavate suusastaadioni rajade ja selle teenindarniseks vajalike
rajatiste
ehitarniseks
koos
tee
ehitusprojektiga
"Narva
suusastaadion
T02521_PP_NarvaSuusastaadion", peaprojekteerija Teedeprojekt OD.
Narva LinnavoIikogu 24.01.2013 otsusega ill 3 kehtestatud Narva linna iildplaneeringuga on:
Akkekula tee 8, Jalgratta tee 8, Jalgratta tee 2 II Vaike-Akke avalikult maakasutuse
sihtotstarbeks rnaaratud uldkasutatav maa 100%.
Jalgratta tee 5 II Jalgratta tee L2 avalikult maakasutuse sihtotstarbeks maaratud transpordimaa
100%.
Akkekula tee 12 avalikult maakasutuse sihtotstarbeks maaratud iihiskondlike ehitiste maa
100%.
09.07.2021 ehitisregistri keskkonnas on genereeritud ehitusloa eelnou ill 2112271/23412,
menetluse nr 266379 ning suunatud Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Arnetile,
Linnamajandusametile kooskolastamiseks ning arvamuste avaldamiseks.
Ehitusprojektis on avastatud puuduseid Ding ehitisregistri e1ektroonilise keskkonna kaudu
ehitusprojekt on mitu korda tagastatud puuduste korvaldamiseks.
02.08.2021 loplikult korvaldatud puudustega ehitusprojekt on ehitisregistri elektroonilises
keskkonnas projekteerija pooh taasesitatud.
Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Arnet kcoskolastas "tingimisi" markustega:
.Enne ehitustoode alustamisest peab olema ehitustoode organiseerimise kava kooskolastatud
tellijaga ja vajaduse korral ka naaberkinnistute omanikega. Kooskolastatud organiseerirnise
kavas peavad olema kajastatud vahemalt ehitustoode teostarnise meetodid, ehitusplatsi piirdeaia
asukoht ning ehitustoode teostamise ajaks liikluskorraldus (EVS 932:2017). Samuti ehitustoode
kaigus tuleb jargida kehtiva Narva linna heakorra eeskirja § 9 satestatud nouded. Ehitustoode
labiviimisel ei tohi rikkuda teistele isikutele kuuluvaid asjaoigusi. EhS § 12 19 1, 3 kohaselt
tuleb ehitada ehitusprojekti kohaselt, jargides ehitise ja ehitamise kohta kehtivaid noudeid ning
ehitarnisel tuleb arvestada ehitarnisest mojutatud isikute oigusi Ding rakendada abinousid nende
oiguste ulemaarase kahjustamise vastu",
06.08.2021 koik kaasatud isikud kooskolastasid ehitusprojekti.
Esitatud dokumentides ehitusseadustiku § 44 toodud ehitusloa andmisest keeldumise pohjused
puuduvad. Seega, tee ehitusloa andmiseks takistusi ei ole.

2. OIGUSLIKUD ALUSED
2.1. Ehitusseadustiku § 39 loike 1 kohaselt ehitusloa annab kohaliku omavalitsuse uksus,
2.2. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti pohimaaruse § 9 punkti
2 kohaselt jarelevalve osakonna pchiulesandeks on ehitus- ja kasutuslubade taotluste
menetlemine ning linnavalitsuse vastavasisuliste korralduste ettevalmistamine, mille
alusel toimub ehitusloa voi kasutusloa andmine, muutmine, kehtetuks tunnistamine voi
keeldumine andmisest.
2.3. Ehitusseadustiku § 42 loike 3 punkti 5 ehitusloa korvaltingimusena voib eelkoigi
satestada ehitise voi ehitamise keerukusest tu1enevad lisatingirnused ehitamiseks.

3. OTSUS
3.1. Anda tee ehitus1uba Akkekula tee 12 kinnistule asuva suusastaadioni koos lasketiiruga
tunberehitamiseks ning Ja1gratta tee 2 II 5 II 8 II Akkekiila tee 8 II Ja1gratta tee L2 II
Vaike-Akke kinnistutele avalikult kasutatavate suusastaadioni rajade ja selle
teenindamiseks vaja1ike rajatiste ehitarniseks vastavalt ehitusprojektile
"Narva
suusastaadion T02521_PP_NarvaSuusastaadion", peaprojekteerija Teedeprojekt on.
3.2. Kohustada ehitustoode tellijat taitrna korvaltingimused, milleks on kaesoleva korralduse
punktis 1 toodud Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti poolt ning ehitusloal
loetletud markused.

4. RAKENDUSSATTED
4.1. Korra1dus joustub seadusega ettenahtud korras .
4.2. Kaesoleva korralduse peale voib esitada Narva Linnavalitsusele vaide haldusmenetluse
seaduses satestatud korras 30 paeva jooksul arvates korra1dusest teadasaamise paevast voi
esitada kaebuse Tartu Halduskohtu Johvi kohtumajale halduskohtumenetluse seadustikus
satestatud korras 30 paeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest,
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Linnapea asendaja

