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10.11.2021 nr 903-k

Tee ehitusloa andmine (Rahu tanav, Paul Kerese tanav, Kreenholmi tanav).

1. ASJAOLUD JA MENETLUSE KAIK
15.07.2021 laekus labivaatamiseks tee-ehitusloa taotlus koos tee ehitusprojektiga (too nr 2593 ,
peaprojekteerija 00 Keskkonnaprojekt, linnavalitsuse dokumendiregistris nr 6711/1-16,
9698/1-16) avalikult kasutatava tanava umberehitamiseks ja selle teenindamiseks vajalike
ehitiste rajamiseks Paul Kerese tanava ning Rahu tanava ristmikust kuni Paul Kerese tanava
ning Kreenholmi tanava ristmikuni (transiitteede rekonstrueerimise II etapp).
Tee-ehitusloa menetluse raames olid linnavalitsuse dokumendiregistri kaudu kaasatud 00
VKG Elektrivorgud, Narva Vesi AS, Telia Eesti AS, Narva Soojusvork AS, AS Gaasivork, AS
Eesti Raudtee, Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti ,
Linnamajandusameti ja Narva Linna Arenduse ja Okonoomika Ameti spetsialistid, kes on
kooskolastanud voi andnud arvamuse tee ehitusprojektile (dokumendiregistris nr 6711/1-16,
9698/1-16).
Narva Linnavalitsuse 11.12.2019 korraldusega nr 961-k on jaetud algatamata "Narva
transiitteede eelprojekt" (too nr 1428, teostaja NovarcGroup AS - edaspidi eelprojekti koostaja)
keskkonnamoju hindamine (KMH).
Ehitusseadustiku § 42 loike 7 alusel on ehitusloa taotluse menetlusse kaasatud tanavate
kinnistutega piirnevad kinnisasjade omanikud, kellele on saadetud ariregistrisse kantud
elektronposti aadressidele digitaalallkirjastatud arvamuse paringud koos asendiplaaniga
(linnavalitsuse dokumendiregistris 25.08.2021, kiri nr 1-13.2/2225). Ehitusloa taotluse
menetleja palus e-posti teel saadetud kirjades kinnitada kirja (koos lisaga) kattesaamist.
Arvamuse avaldamiseks on kaasatud jargmiste korterelamute omanike esindajad:
Narva linna, P. Kerese tn 24 korteriuhistu; Narva linn, P. Kerese tn 36 korteritihistu; Narva linn
Kreenholmi tn 12 korteriuhistu. Koik kaasatud korteriuhistute esindajad kinnitasid kirja
kattesaamist, kuid mitte keegi neist ei avaldanud arvamust kirjale lisatud ehitusprojekti
asendiplaani kohta.
Ehitusseadustiku § 42 loige 9 satestab, kui kooskolastaja voi arvamuse andja ei ole kumne
paeva jooksul ehitusloa eelnou saamisest arvates kooskolastamisest keeldunud voi arvamust
avaldanud ega ole taotlenud tahtaja pikendamist, loetakse ehitusloa eelnou kooskolastaja poolt
vaikimisi kooskolastatuks voi eeldatakse, et arvamuse andja ei soovi ehitusloa eelnou kohta
arvamust avaldada, kui seaduses ei ole satestatud teisiti. Seega, ehitusprojektis maaratud
ehitusalaga voib lugeda naaberkinnistute omanike poolt tee-ehitusloa taotlusega esitatud tee
ehitusprojekt ehitusloa andmiseks kooskolastatuks.
Lisaks kortermaja omanike esindajatele olid ehitusloa menetlusse kaasatud ka naaberkinnistute
juriidilised omanikud:
1.P. Kerese tn 21, P. Kerese tn 26, P. Kerese tn 25, P. Kerese tn 27a, A.-A. Tiimanni tn la,
Voidu prospekt 19 kinnistute omanikud said kirja katte aga neilt ei laekunud arvamust kirjale
lisatud ehitusprojekti asendiplaani kohta.

Vastavalt haldusmenetluse seaduse § 27 Ioike 2 punktile 3 loetakse elektrooniliselt
kattesaadavaks tehtud v5i edastatud dokument kattetoimetatuks, kui dokument voi teade
dokumendi kattesaadavaks tegemise kohta on edastatud ariuhingu ariregistrisse kantud
elektronposti aadressil. Seega, loetakse P. Kerese tn 21, P. Kerese tn 26, P. Kerese tn 25, P.
Kerese tn 27a, A.-A. Tiimanni tn la ja Voidu prospekt 19 kinnistute omanikele saadetud
kaasamise kirjad kattetoimetatuks ning ehitusseadustiku § 42 loike 9 kohaselt loetakse tee
ehitusprojekt nende poolt ehitusloa andmiseks kooskolastatuks.
2. P. Kerese tn 38c ja A.-A. Tiimanni tn 1b kinnistute omanik sai kirja katte ning esitas
23.07.2021 oma vastuvaite (linnavalitsuse dokumendiregistris kiri nr 6949/1-12.2). Kirjas on
toodud: .Kooskolastasime selle rekonstrueerimise juba 2019. aastal. Tookord oli meie ainuke
tingimus, sailitada tehase ja toostuspargi territooriumile viiv olemasolev parkla! Vastust me
ei saanud ja seet5ttu olime arvamusel, et meie tingimusega arvestatakse ... vaikimisi! Kuid,
jooniste jargi otsustades, seda ei juhtunud.
Seda enam, vaadeldes detailsemalt teie viimaseid jooniseid, leidsime mitmeid olulisi
liiklusohutusega seotud kusimusi, mida tuleks kindlasti arutada, nimelt:
1. Mahasoidurada meie toostuspargi territooriumile jaab niiiid sissesoiduvaravatele palju
lahemale ja autol on nii jarsku pooret usna raske teha ning raskeveokite puhul taiesti v5imatu.
2. Seoses sellega, et mahas5idurada tuleb toostuspargi seinale lahemale, vaheneb oluliselt
teelt mahas5itva juhi vaatenurk ning ta naeb toostuspargi territooriumilt valjuvat autot alles
siis, kui see on juba otse tema ees, peaaegu juba varavas . M5ni juht saab olema sunnitud
tagurdama v5i tegema muid ohtlikke manoovreid. Selliselt tekib sinna probleemne- ja ohtlik
ala.
3. Meil on kusimus: - Kas sinna on ette nahtud sademevee kanalisatsioon, kuna on kartus, et
maanteelt tulvab meie territooriumile veeI suurem kogus vett, kui seda on praegu . See on juba
nutidsel ajal meie jaoks tosine probleem ja igasugune olukorra halvenemine on lihtsalt
vastuv5etamatu.
Arvestades iilaltooduga kutsume tungivalt Teie esindajat koiki neid kusimusi arutama ja
kohapeal tutvuma.
Saame selle projekti kooskolastada alles siis, kui arvestatakse meie markuste ja kartustega! "
Vastuvaited on 01.09.2021 edastatud taotlejale ja tellijale, esitatud ettepanekud on
Iabivaadatud koos linnavalitsuse spetsialistidega ning on esitatud jargmised selgitused
(linnavalitsuse dokumendiregistris kiri nr 8248-2/1-12.2,8248-3/1-12.2).
Projekteerija poolt: " 1. Raadiust ei ole vaja suurendada, lisatud sabloonid.
2.K5ige suurem takistus nahtavusele on varav ja kivist aed, mis asub Kerese tn 38c kinnistul.
Antud probleemi ei ole korretkne lahendada transpordimaal asuvate teede osade arvelt.
3. Sademevee restkaev on projekteeritud Kerese tn 38c kinnistu varava ette. Seega sademevee
valgumine tee kinnistul on t5kestatud.
12.10.2021 tuli P. Kerese 38c kinnistu omanikult uus vastuvaide.
Kirjas on toodud: ,,"Kui luhidalt, siis me ei saa noustuda, mis tahendab, kaotada
parkimisplatsi tehase sissepaasu ees! Parkimisplats on seal traditsiooniliselt asunud juba pikki
aastakumneid ning on ainuke ja vaga oluline koht, kus nii tehase, kui ka kogu tehnopargi
kulalistel ja kiilastajatel on voimalik oma autosid parkida".
20.10.2021 esitas Arenduse ja Okonoomika Amet vastuvaite kohta oma kommentaarid:
.Keskkonnaprojekt 00 muudetud jooniste kohaselt on voimalik teha territooriumile sisse
valjasoitmisel vajalikke manoovreid (joonisel on esitatud poorderaadiused). SVK kaev asub
valjasoidu lahedal s5iduteel. Linn ei peaks tegelema parkimise korraldusega eramaal".

Ehitusseadustiku § 42 loike 8 kohaselt, kui ehitusloa eelnou kohta on kooskolastamise voi
arvamuste avaldamise kaigus esitatud markusi, votab padev asutus need asjakohaselt arvesse
voi pohjendab nende arvestamata jatmist,
Ehitusprojektis linna tanavate kavandatud umberehitamise lahendus ei puutu ning ei riiva
naaberkinnistute omanikke oigusi voi huve.
Ehitusprojekti lahenduse kohaselt jaavad koik umberehitamiseks kavandatud tee rajatised
sihtotstarbega "transpordimaa 100%" ning kuuluvad munitsipaalomandisse, kinnistute
piiridesse.
Ehitusprojekti kohaselt jaab parast ehitustoode lopetamist Paul Kerese tanava ning Rahu
tanava ristmikust kuni Paul Kerese tanava ning Kreenholmi tanava ristmikuni (transiitteede
rekonstrueerimise II etapp) valjakujunenud transiitliikluse marsruut jaab toimuma praegusel
kujul.
See haakub linna uldise arengukavaga, mis naeb Tallinna maantee muutmist kaubanduse ja
tihiskondlike hoonetega aaristatud peatanavaks, koos labiva- ja raskeliikluse osakaalu
vahendamisega.
Tanava timberehitamise toode kaigus voivad toepoolest piimevatel naaberkinnistute omanikel
tekkida ajutised ebamugavused ehitustoode alas.
Selleks, et valtida ja/voi minimaliseerida naaberkinnistute omanike ehitustoode kaigus
tekkivaid ebamugavusi on majandus-ja taristuministri 09.01.2020 maaruse nr 2 neljandas
peatiikis satestatud noue tee-ehitusprojekti seletuskirjas ette naha ehitustoode teostamise osa.
Koos tee-ehitusloa taotlusega on esitatud ehitusprojekti seletuskirjas vastav peatiikk
nimetusega "Toode teostamine". Koik ehitusprojekti osad on kohustuslikud taitmiseks
ehitustoode toovctjalc.
Lisaks ehitusprojekti seletuskirja peatiikile "Toode teostamine" kooskolastas ehitusseadustiku
§ 42 19 3 p 5 kohaselt Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise jarelevalve osakond ehitusprojekti
j argmiste korvaltingimustega:
.Koos ehitamise alustamise teatisega esitada ehitusloa andjale ehitustoode teostamise
ajalisegraafiku ja jarjekorda, mis on kooskolastatud Narva Linnavalitsusega, tOovotja ning
omanikujarelevalve poolt. Toovotja kohustub koostama pressiteateid ja avaldama teateid
kohalikus lehes sagedusega iiks teavitus kvartalis.
Ajutise, ehk ehitusaegse, liikluskorralduse objektil korraldab ehituse peatoovotja vastavalt
tema poolt teostatavatele toode etappidele. Enne iga jargneva etapi ehitustoode alustamist
ajutine, ehk ehituseaegne liikluskorraldus peab olema kooskolastatud Narva linnavalitsusega
ning vajadusel teavitatud ja/voi kooskolastatud jargneva etapi toomahtude piiridega piimeva
kinnisasja omanikuga. Samuti ehitustoode kaigus tuleb jargida kehtiva Narva linna heakorra
eeskirja § 9 satestatud nouded. Ehitustoode Iabiviimisel ei tohi rikkuda teistele isikutele
kuuluvaid asjaoigusi. EhS § 12 lg 1, 3 kohaselt tuleb ehitada ehitusprojekti kohaselt, jargides
ehitise ja ehitamise kohta kehtivaid noudeid ning ehitamisel tuleb arvestada ehitamisest
mojutatud isikute oigusi ning rakendada abinousid nende oiguste ulemaarase kahjustamise
vastu".
Tee-ehitusloa taotIuse menetlus toimus Narva Linnavalitsuse dokumendiregistris kirja nr 6657
all. Esitatud dokumentatsioonis avastati puudused ning ehitusprojekt on avastatud puuduste
korvaldamiseks on mitu korda tagastatud taotlejale.
07.1 0.2021 taasesitati korvaldarud markustega tee-ehitusloa taotlus koos ehitusprojektiga
edaspidiseks menetIemiseks (linnavalitsuse dokumendiregistris kiri nr 9698/1-16).

07.10.2021 seisuga on koos taotlusega esitatud tee-ehitusprojektile majandus- ja
taristuministri 09.01.2020 maaruse nr 2 § 6 satestatud nouete kohaselt lisatud kooskolastuste
koondtabelisse jargmiste tehnovorkude valdajad:
1. HG ProSolution 00 (gaasivorgud), nousolek nr. 3-7/871-21 on 13.08.2021. a antud
projekti kcikidele osadele ning etappidele tingimustega, mis on
ehitusettevotjale
kohustuslikud taitmiseks:
.Kaesolev nousolek on antud vaid AS-i Gaasivork gaasipaigaldiste ja sellega seotud rajatiste
kaitsevoondis toode teostamiseks ning on Uldist laadi. Ehitus- ja kaevetoode alustamisel
kutsuda kohale AS Gaasivork esindaja. Koik tood teha vastavalt valjastatud tehnilistele
tingimustele ja seletuskirja jargi" ja muud nousolekus nr. 3-7/871-21 loetletud tingimused
(kiri lisatud).
2. AS Narva Soojusvork (soojusvogud), kooskolastus nr 133 on antud 04.08.2021. a projekti
koikidele osadele ning etappidele tingimustega, mis on ehitusettevotjale kohustuslikud
taitmiseks:
.Enne toode alustamist meie vorkude kaitsetsoonis kutsuda valja meie esindaja tel. 56351009.
Soojustrasside surfimine kasitsi, Toode teostamisel tagada meie kommunikatsioonide
sailivus" (kiri lisatud).
3. VKG Elektrivorgud 00 (elektrivorgud) kooskolastus nr. VEV.OI-03/978 on antud
21.09.2021 a projekti koikidele osadele ja etappidele tingimustega, mis on Narva Linna
valitsusele, ehitusettevotjale ning projekteerijale tooprojekti koostamisel kohustuslikud
taitmiseks (linnavalitsuse dokumendiregister nr. 9342).
3.1. Ehitusettevotjale ning projekteerijale .Ehitustoode alustamiseks vaja koostada tooprojekt
ja kooskolastada VKG Elektrivorgud aD-gao Tooprojekt peab olema koostatud vastavalt
VKG Elektrivorgud 00 poolt valjastatud tehnilistele tingimustele nr 88, 89, 91-1, 91-2 , 133
134, 135 ja 136. Tooprojekt kooskolastada P. Kerese tn 11 omaniku Viru Keemia Grupp AS
esindaj aga" .
3.2. Tellijale: "Elektrivorkude umberehitamise toid on voimalik alustada parast
liitumislepingu nr 136 (14.09.2021) tingimuste taitmist, VKG Elektrivorgud ou poolt tellitud
tooprojekti valmimist ja ehitustoode toovotjaga lepingu solmimist, mis tagab elektrivorkude
funberehitamise uheaegse realiseerimise tee-ehitustoodega" (kiri lisatud).
4. AS Narva Vesi, (vee- ja kanalisatsioonivorgud) kooskolastus nr C/437-1 on antud
11.10.2021 projekti II ja III etappide1e kahe tingimusega (linnavalitsuse dokumendiregistris
kiri nr 9857), mis on suunatud tellijale:
•
4.1. AS Narva Vesi esitas 30.09.2021. akirjas nr C/4l6 (kirja koopia saadetud Narva Linna
Arenduse ja Okonoomika Ameti spetsialistidele: Anne Veevo, Arina Tsetlina, Erki Kolli)
oma lahendused sademeveekanalisatsiooni rajamise osas A. Puskini tanava - Tuleviku tanava
ristmikule. Nimetatud lahenduste elluviimine peab olema tehtud enne A. Puskini - P. Kerese
ringristmiku valmimist;
4.2. A. Puskini tanava ja Tuleviku tanava sademeveekanalisatsioon oleks otstarbekam
Uhendada magistraalse sademeveekollektoriga A. Puskini tanava - P. Kerese tanava ristmikul,
mitte variandiga, mille kohaselt sademevesi juhitakse iihisvoolsesse kanalisatsiooni, mis
kulgeb mooda A. Puskini tanavat (kiri lisatud).
5. AS Telia Eesti (sidevorgud) kooskolastus nr 35687862 on projekti II ja III etappidele
(linnavalitsuse dokumendiregister nr. 10041) antud 15.10.2021 tingimustega, mis on
ehitusettevotjale kohustuslikud taitmiseks:
5.1. "Taode teostamisel tuleb lahtuda sideehitise kaitsevoondis tegutsemise eeskirjast. Toid
voib teostada ainult Telia volitatud esindaja kirjaliku tooloa alusel".

5.2. Tellijale, ehitusettevotjale ja projekteerijale: " Enne Telia sideehitise Umberehitamist peab
Umberpaigaldusest huvitatud isik solmima Tellijaga sideehitise umberehitamise lepingu.
Umbcrehitatavale Telia sideehitisele vormistada ehitusteatis ja kasutusteatis", (kiri lisatud)
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Tehnovorkude valdajate poolt on tee-ehitusprojekti kooskolastuse juurde esitatud
tingimused/rnarkused tehtud ainult tee ehituse toomahtude piiri jaavate vorkude valdajatele
kuuluvate tehnorajatiste suhtes, millistega arvestatakse tooprojektis ning ehitustoode kaigus,
Kui ehitustoode kaigus tekib vajadus tee ehituse toomahtude piiridesse jaavate tehnovorkude
asukohtade muutmiseks rung tehnovorgu valdaja noustub muudatusega, vormistatakse
ehitusprojekti muudatus, mis vormistatakse vastavalt majandus-ja taristuministri 09.01.2020
maaruses nr 2 § 11 satestatule. Kui ehitustoode kaigus ehitusprojekti tehnovorkude osas
tehtud muudatus ei sisaldu ehitusseadustiku § 46 19 1 punktis 1 loetletud, siis ehitusprojekti
muudatus ei too kaasa antud ehitusloa kehtetuks tunnistamist,
Majandus-ja taristuministri 09.01.2020 maaruse nr 2 "Tee ehitusprojektile esitatavad nouded"
§ 1 19 1 kohaselt satestab maarus nouded avalikult kasutatava tee ja avalikkusele ligipaasetava
eratee (edaspidi uheskoos tee), valja arvatud tehnovorgu, ehitusprojekti dokumentatsioonile.
Seega, enne tee-ehitustoode toomahtude piiridesse jaavate tehnovorkude rajamise- ja/voi
urnberehitamise/umbertostmise toode alustamist peab tehnovorkude tooprojektid
kooskolastama vorkude valdajatega.
Ehitusseadustiku lisa 1 kohaselt peab ehitisregistri elektroonilise keskkonna kaudu esitama:
-side- ja telekommunikatsiooniehitiste rajamiseks voi umberehitamiscks ehitusteatise. Noutud
taotlus on 26.10 .2021 esitatud menetlemiseks (linnavalitsuse dokumendiregistris kiri nr.
10381)
-uhisveevargi- ja kanalisatsioonitorustiku rajamiseks voi Umberehitamiseks ehitusloa taotluse.
Noutud taotlus on 26.10.2021 esitatud menetlemiseks (linnavalitsuse dokumendiregistris kiri
nr. 10381).
26.10.2021 koik muud kaasatud isikud kooskolastasid ehitusprojekti:

1. Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet kooskoJastas projekti tingimised
markustega:
1.1 Projekteerimise kaigus koostada geodeetilise tOo projekt vastavalt keskkonnaministri
28.06.2013 maarusele nr 50 "Geodeetiliste toode tegemise ja geodeetilise margi tahistamise
kord, geodeetilise margi kaitsevoondi ulatus ning kaitsevoondis tegutsemiseks loa taotlemise
kord". https:llwww.riigiteataja.ee/akt/l03072013014 NB! Pinnases ja looduslikus kivis
paikneva geodeetilise margi kaitsevoond on 3 meetrit margi keskmest, riikliku geodeetilise
vorgu I ja II klassi margi ning fundamentaalreeperi kaitsevoond on 5 meetrit margi keskmest
ning ehitisele paigaldatud geodeetilise margi kaitsevoond on 0,5 meetrit ehitise pinnast
horisontaalsuunas ning 3,2 meetrit vertikaalsuunas (vt. § 17). Tuletame ka meelde, et
ehitustoode kaigus paigaldatakse geodeetilised margid vastavalt kooskolastatud geodeetilise
tOo projektile ja koostatakse ehitustoid kirjeldav aruanne. Geodeetilise tOo projekt esitada
Narva Linnavalitsusele e-posti aadressil geodeesia@narva.ee.
Vastavalt RAS § 35 voib geodeetilisi punkte ja vorke rajada, rekonstrueerida, moota ning
hooldada isik, kellel on geodeedi kutse, mis vastab vahemalt kutseseadusega satestatud
kvalifikatsiooniraamistiku 7. tasemele korgema geodeesia valdkonnas.
1.2. Vaheolulised markused projekti vormistamise kohta:
,,1. ELT+ ENV osa:
1.1 Failid ELT+ENV-0-03, ELT+ENV-3-01. Viia dokumendi vormistus vastavusse maaruse
97 § 7 loike 2 punktiga 4. Ehitusprojekti koostamise kuupaev on esitamata.

1.2 Fail ELT+ENV -0-02 koosseis. Dokumendi paistiitlis parandada faili tahis. Vale:
ELT+ENV -0-03
1.3 Fail ELT+ENV -0-02. Kui avada dokument .Koosseis", siis tekib jarjehoidja "Teostaja:"
ekraani iilemisse ossa.
1.4 Failid ELT-8-02, ENV-8-0l, ENV-8-02. Dokumendijaluses parandada faili tahis.
2. ELF osa (foor):
2.1 Fail ELF-O-03. Dokumendi paistiitlis parandada faili tahis. Vale: ELF-03-03. Oige: ELF
0-03.
2.2 Fail ELF-0-02. Kui avada dokument .Koosseis (dokumentide nimekiri)", siis tekib
jarjehoidja "seletuskiri" ekraani ulemisse ossa.
2.3 Vastavalt .Ehitusprojekti dokumentide digitaalse ' vormistamise nouded ehitusloa
elektroonilisel taotlemisel" osa 3 punkti 4 nouetele tapsustab allkirjastaja oma rolli
allkirjaumbriku vastaval valjal."
.
1.3. "Tooprojekti koostamisel taiendada liikluskorraldusvahendeid, sh lisada puuduvad
suunaviidad, ohutuse tagamiseks teekattemargistuse taristid".

2. Linnamajandusamet kooskolastas projekti tingimised markustega:
.Kooskolastatud markustega: TEN- T ja Rahu viadukti rekonstrueerimise projektides on ette
nahtud Rahu viadukti solme mahasoidu raadiusel liiklusohutuse tagamine porkepiirde
paigaldamisega erineva ohjeldamise tasemega. Rahu viadukti rekonstrueerimise projekti
kohaselt peab soidutee porkepiire vastama tuubile HI W4 ja sillal H2W2 , aga TEN-T projekti
lahendus naeb ette lihtsustatud porkepiire ohjeldamise 'tasemega N2 ja toolaiusega W3
paigaldamist. Lahtudes kahe olemasoleva projekti erinevusest palun votta arvesse , et juhul kui
Rahu viadukti rekonstrueerimise projekt saab 2022 . aasta eelarvest finantseerimistoetust, on
vajalik arvestada toode protsessis projektides ettenahtud porkepiirete erinevusi ja teha
koostood ning paigaldada tugevdatud porkepiire, et tagada nii scidukitele kui jalgliiklejatele
ohutu liiklus."
3. Narva linna Arenduse ja Okonoomika Arnet kooskolastas projekti tingimised
markustega:
"Toode teostamise kaigus teha koostood ka toomaaga piimevate projektidega (Tuleviku tn
Landverk oc ja LIDL Eesti aD) projekteerijate/toovotjatega, sh koostoos lahendada
liikluskorraldus, toode teostamise ajagraafikud, katete kokkuviimine jms."
Esitatud dokumentides puuduvad ehitusseadustiku § 44 toodud ehitusloa andrnisest
keeldumise pohjused. Seega, tee ehitusloa andmiseks takistusi ei ole.

2. OIGUSLIKUD ALUSED
2.1. Ehitusseadustiku § 101 loike 1 kohaselt tee ehitamiseks esitatakse ehitusteatis kohaliku
omavalitsuse uksusele voi annab kohaliku omavalitsuse uksus ehitusloa.
2.2. Ehitusseadustiku § 39 loike 1 kohaselt ehitusloa annab kohaliku omavalitsuse tiksus.
2.3. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti pohimaaruse § 9 punkti
2 kohaselt jarelevalve osakonna pohitilesandeks on ehitus- ja kasutuslubade taotluste
menetlemine ning linnavalitsuse vastavasisuliste korralduste ettevalmistamine, mille
alusel toimub ehitusloa voi kasutusloa andmine, muutmine, kehtetuks tunnistamine voi
keeldumine andmisest.
2.4. Ehitusseadustiku § 42 loike 3 punkti 5 ehitusloa korvaltingimusena voib eelkoige
satestada ehitise voi ehitamise keerukusest tulenevad lisatingimused ehitamiseks.

3. OTSUS
3.1. Anda tee ehitusluba avalikult kasutatava Paul Kerese tanava ning Rahu tanava ristmikust
kuni Paul Kerese tanava ning Kreenholmi tanava ristmikuni (transiitteede
rekonstrueerimise II etapp) iimberehitamiseks ning loetletud tanavate teenindamiseks
vajalike ehitiste rajamiseks vastavalt tee ehitusprojektile, too nr 2593, peaprojekteerija
00 Keskkonnaprojekt. Ehitusluba ei laiene side- ja sademeveekanalisatsiooni rajatistele.
3.2. Kohustada ehitustoode tellijat taitma ja/voi tagama taitmise korvaltingimusi, milleks on
kaesoleva korralduse
punktis 1 toodud
Linnamajandusameti, Arhitektuuri- ja
Linnaplaneerimise Ameti, Narva Linna Arenduse ja Okonoomika Ameti, VKG
Elektrivorgud ou, Narva Vesi AS, Telia Eesti AS, Gaasivork AS ning Eesti Raudtee AS
poolt kooskolastustes esitatud ning ehitusloal loetletudrnarkused.

4. RAKENDUSSATTED
4.1. Korraldus joustub seadusega ettenahtud korras.
4.2. Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametil teha kaesolev korraldus teatavaks tee ehitusloa
taotlejale ning avaldada korra1duse resolutsioon ajalehes "Pohjarannik" ja "Narva
Reporter" ning linna veebilehel.
4.3. Kaesoleva korralduse peale voib esitada Narva Linnavalitsusele vaide haldusmenetluse
seaduses satestatud korras 30 paeva jooksul arvates korraldusest teadasaamise paevast voi
esitada kaebuse Tartu Halduskohtu Johvi kohtumajale halduskohtumenetluse seadustikus
satestatud korras 30 paeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.
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