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Ebitusloa andmine (paul Kerese valjak II Tuleviku tanav)
1. ASJAOLUD JA MENETLUSE KAIK

23.03.2021 ehitisregistri elektroonilisse keskkonda laekus labivaatamiseks ehitusloa taotlus TIT
2111271/08407 Paul Kerese valjak // Tuleviku tanav kinnistutele sademevee ja drenaazi
torustike rajamiseks koos ehitusprojektiga "Narva linn Tuleviku tanava Ding osaliselt
Vestervalli tanav L2 tanavate rekonstrueerimise ehitusprojekt T205 5_PP_vO1_Tuleviku tn",
peaprojekteerija Landverk 00.
24.03.2021 ehitisregistri keskkonnas on genereeritud ehitusloa eeln5u nr 2112271/08762,
menetluse nr 252544 ning suunatud Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Arnetile,
Linnamajandusametile, aD-Ie VKG Elektrivorgud, AS-Ie Gaasivork, AS-Ie Narva Soojusv5rk,
AS-Ie Narva Vesi, Telia Eesti AS-Ie, kooskolastamiseks ning arvamuste avaldamiseks.
Ehitusprojektis on avastatud puuduseid ning ehitisregistri elektroonili se keskkonna kaudu
ehitusprojekt on mitu korda tagastatud puuduste korvaldamiseks.
08.06.2021 loplikult korvaldatud puudustega ehitusprojekt on ehitisregistri elektroonilises
keskkonnas projekteerija poolt taasesitatud.
04.08.2021 Narva Linnavalitsuse korraldusega nr 600-k on jaetud algatarnata "Narva linn
Tuleviku tanava ning osaliselt Vestervalli tanav L2 tanavate rekonstrueerimise ehitusprojekt.
Torustike osa. Sademeveetorustikja drenaaz." projekti keskkonnamoju hindamine.
Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Arnet kooskolastas "tingimisi" markustega:
"Koos ehitamise alustamise teatisega esitada ehitisregistrisse tellijaga ning naaberkinnistu
omanikega ehitustoode kooskolastatud organiseerimise kava, milles on maaratud vahemalt
ehitustcode teostamise meetodid, ehitusplatsi piirdeaia asukoht ning ehitustoode teostarnise
ajaks liikluskorra1dus (EVS 932:2017). Samuti ehitustoode kaigus tuleb jargida kehtiva Narva
linna heakorra eeskirja § 9 satestatud nouded. Ehitustcode Iabiviimisel 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 ehitamisel tuleb arvestada
ehitarnisest mojutatud isikute oigusi ning rakendada abinousid nende oiguste ulemaarase
kahjustamise vastu".
AS Narva Soojusvork kooskolastas "tingimisi" markustega:
.Teostada soojustrasside pealisplaatide tugevdus , rnis satuvad projekteeritud soidutee
asfaltbetoonist katendi, ttnip 1 ja 2 alIa. Enne kanalisatsiooni ja valgustuskaabli paigaldarnist
kutsuda kohale meie esindaja Tanavavalgustuse mast 1.1 paigaldada vottes arvesse
olemasoleva soojustrassi kaitsevoondit".
AS VKG Elektriv5rgud kcoskclastas "tingimisi" markustega:
.Enne toode alustamist taotleda VKG E1ektriv5rgud 00".
AS Gaasivork kooskclastas "tingimisi" markustega:
"Projekti hfilmaval alaI paikneb AS Gaasivork kuuluv B-kategooria St dn200(219x8) ja
A-kategooria St dnlOO(133x5) gaasitorustikud , mille kaitsevoond on 1 m kumrnalegi poole
gaasitoru valisseina ohutuskuja ehitustoodel aga min 2 m, Ehitus ja kaevatoode alustamisel
kohale kutsuda AS Gaasivorgud esindaja".

Linnamajandusamet kooskolastas "tingimisi" markustega:
.Vajadusel tuleb taotleda raieluba"
11 .08.2021 kcik kaasatud isikud kooskolastasid ehitusloa eelnou.
Ehitusprojekt vastab satestatud nouetele ning ehitisele ja ehitamisele esitatud nouetele.
Ehitusseadustiku § 44 toodud ehitusloa andmisest keeldumise pohjused puuduvad. Seega ehitusloa
andmiseks takistusi ei ole.

2. OIGUSLIKUD ALUSED
2.1. Ehitusseadustiku § 39 loike 1 kohaselt ehitusloa annab kohaliku omavalitsuse uksus, kui
seaduses ei ole satestatud teisiti.
2.2. Narva Linnava1itsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti pohimaaruse § 9 punkti 2
kohaselt jarelevalve osakonna pohiulesandeks 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 2 kohaselt padev asutus otsustab keskkonnamoju hindamise
algatamise vajaduse. KeHJS § 11 Ioike 2 kohaselt otsustaja vaatab tegevusloa taotluse labi
ning teeb otsuse kavandatava tegevuse keskkonnarnoju hindamise algatamise voi algatamata
jatmise kohta 5igusaktis satestatud tegevusloa taot1use menetlemise ajajooksul.
2.4. Vastavalt Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri - ja Linnaplaneerimise Ameti pohimaaruse § 7
Arhitektuuri- ja p1aneerimise osakonna pohiulesandeks on ehitus- ja kasutuslubade taotluste
menetlemisel ja ehitusprojektide labivaatamisel osalemine ja otsuse tegemine keskkonnam5ju
hindamise algatamise voi algatamata jatmise kohta.
2.5. Ehitusseadustiku § 42 loike 3 punkti 5 ehitusloa k5rvaltingimusena voib eelkoigi satestada
ehitise voi ehitamise keerukusest tulenevad lisatingimused ehitamiseks.

3. OTSUS
3.1.Anda ehitusluba Paul Kerese valjak II Tuleviku tanav kinnistutele sademevee ja drenaazi
torustike rajamiseks vastavalt ehitusprojektile "Narva linn Tuleviku tanava ning osaliselt
Vestervalli tanav L2 tanavate rekonstrueerimise ehitusprojekt T2055_PP_v02_Tuleviku tn",
peaprojekteerija Landverk 00.
3.2. Kohustada ehitustcode tellijat taita korvaltingimused, mis on kaesoleva korralduse punktis
1
esitatud Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti, Linnamajandusameti, AS-i Narva
Soojusvork, AS-i Gaasivork, AS-i VKG Elektrivorgud poolt ning ehitusloal loetletud
markused.

4. RAKENDUSSATTED
4.1. Korraldus j5ustub teatavakstegemisest.
4.2. Kaesoleva korralduse peale v5ib esitada Narva Linnavalitsusele vaide haldusmenetluse
seaduses satestatud korras 30 paeva jooksul arvates korraldusest teadasaamise paevast voi
esitada kaebuse Tartu Halduskohtu J5hvi kohtumajale halduskohtumenetluse seadustikus
satestatud korras 30 paeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.
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