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Kasutusloa andmine (Ancis Daumani tanav 10, Narva linn)

1. ASJAOLUD JA MENETLUSE KAIK
04.08.2021 laekus Ancis Daumani tanav 10 kinnistul (katastritunnus 511 01:001: 1845) asuva
garaazihoone (ehitisregistri kood 118008698) kohta kasutusloa taotlus nr 2111371/18245.
Taotluse1e on ehitusdokumentatsiooni asemel lisatud FIE Olga Medvedjeva poolt koostatud
garaazihoone auditi aruanne "garaazid osaline audit A255_TJ_Daumani-l0_v02.asice".
Ehitisregistri andmetel oli garaazihoone (ehitisregistri kood 118008698) projekti jargi pustitatud
enne 2000. aastat ja esmase kasutuselevotu aasta on 2000.
Auditi aruande kohaselt kaks garaaziboksi on ehitatud garaazide peahoone kulge enne 2000. aastat
ilma projekti ja ehitusloata. Garaazihoone asub krundi piires. Garaazid vastavad oma otstarbele ja
neid voib kasutada 12 kuud aastas. Ehitis ei avalda negatiivset moju Umbritsevale keskkonnale.
Fassaadide valimus ei mojuta garaazibokside kasutamise voimalust.
Garaazihoone vastab nouetele: otstarbekus, tugevus ja pusivus, kestvus, tooiga, tulekindlus,
tervisekaitse, keskkonnakaitse ja majanduslikkus.
Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 28 19 6 kohaselt ehitise ohutuse
hindamisel voetakse aluseks ehitusprojekt. Ehitusprojekti puudumisel tehakse ehitise ohutuse
hindamiseks ehitise audit. Ehitise audit asendab loa- voi teavitamismenetluses ehitusprojekti.
Ehitise auditi tellib omanik.
04.08.2021 ehitisregistri keskkonnas, koduleht www.ehr.ee, on genereeritud kasutusloa taotluse
eelnou nr 2111371/13853 , menetluse nr 269254, mis suunati Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise
Ameti geodeesiaja maakorralduse osakonnale, arhitektuurija p1aneerimise osakonnale, jarelevalve
osakonnale ning Paasteameti Ida Paastekeskusele kooskolastamiseks,
Kasutusloa andmise menetlus toimus ehitisregistri elektroonilises keskkonnas. Koos taotlusega
esitatud dokumentatsioonis on avastatud puudused, kasutusloa taotlus on puuduste korvaldamiseks
korda tagastatud taotlejale ehitisregistri e1ektroonilise keskkonna kaudu.
02.12.2021 laekus ehitisregistri elektroonilisse keskkonda k5rvaldatud puudustega kasutusloa
taotlus nr 2111371/18245-2 edaspidiseks menetlemiseks. On genereeritud uus kasutusloa eelnou nr
2111371/13853-2.
10.12.2021 koosk51astasid k5ik kasutusloa valjastamise menetlusse kaasatud isikud kasutusloa
taotluse.
Ehitis vastab oigusaktides satestatud nouetele, eelkoige ehitusseadustiku § 11 ehitisele esitatud
n5uetele.
Ehitusseadustiku § 55 kohaselt puuduvad kasutuslubade andmisest keeldumise p5hjused ning
garaazihoonele voib anda kasutusloa.

2. OIGUSLIKUD ALUSED
2.1.

Ehitusseadustiku § 51 loike 1 kohaselt kasutusloa annab kohaliku omavalitsuse uksus, kui
seadusega ei ole satestatud teisiti.

2.2. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnap1aneerimise Ameti pohimaaruse § 9 punkti 2
kohaselt jarelevalve osakonna pchiulesandeks on ehitus- ja kasutuslubade taotluste
menetlemine ning 1innavalitsuse vastavasisuliste korralduste ettevalmistamine, mille alusel
toimub ehitusloa voi kasutusloa andmine, muutmine, kehtetuks tunnistamine voi keeldumine
andmisest.
2.3. Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 28 loike 1 kohaselt, kui
enne 2003. aasta 1. jaanuari ehitatud ehitis on valmis ja ehitusteatise voi
ehitusloakohustuslikke Wid ei ole vaja teha, voib ehitisele anda kasutusloa voi kasutamisest
teavitada vastavalt ehitusseadustiku lisale 2.

3.0TSUS
Anda Ancis Daumani tanav 10, Narva linna kinnistul olevale garaazihoonele (ehitisregistri kood
118008698) kasutusluba.

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