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Narva Linnavalitsus
Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
jiirelevalve osakond

Lp Eldar Salmanov
Narva linn, Tallinna mnt 6 korteriiihistu

Tallinnamnt6-15
20304 Narva linn

Meie

0f

.08.2022 nr

l-lt.zt /16/

tks@online.ee

Lp Ada Sokolova
Narva linn, Tallinna mnt 6 korterii.ihistu
Energia tn 2-43
20304 Narva linn

Lp Julia Zijazova
Narva linn, Tallinna mnt 6 korteriiihistu

Talliwlnmnt6 -22
20304 Narva linn

Lp Natalia Popova
Narva linn, Tallinna mnt 6 korteriiihistu
Paul Keresa tn 10-8
20304 Narva linn

Teatis kavandatavast haldusaktist

1.

ASJAOLTJD JA OIGUSRIKKUMISE SISU

ja

Linnaplaneerirnise Ameti jiirelevalve osakonna
spetsialist teostas 18.01.2022 korterelamu fassaadide ja katusekatte paikvaatluse aadressil
Tallinna mnt 6, Narva linn, Ida-Viru maakond.

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-

Teatan, et 18.01.2022 Narva linnas, Tallima mnt 6 krundil asuva ehitise (elamu 24 krt,
ehitise registrikood 118000149) liibivaatuse tulemuse pdhjal on haldusmenetluse seaduse
(edaspidi HMS) $ 35 kohaselt algatatud haldusnenetlus ettekirjutuse tegemiseks.

Peetri plats 5
20308 Narva

www.narvaplan.ee

SEB Pank

Teostatud oli hoone fassaadi ja katusekatte kontroll, mille k6igus:

r
.
.
o

toimuvadkorterelamurekonstrueerimistddd;
elamus on vahetatud aknad, sh ka trepikojas

ja soklikomtsel;

v6lja on vahetatud trepikoja uksed;
elamu sokkel on rekonstrueeritud. Sokkel on uuesti krohvitud ia vtirvitud, sokli
parapett on viimistletud tsingitud metalliga;

o

elamu fassaadi hoovipoolses osas on lammutatud 1. komrse ruumidesse viivad
trepid;

o

mitmes kohas on seinad kaetud hallitusega ja sammaldunud. Osa fassaadidest on
soditud (graffiti);

.

korterelamu fassaad on visuaalselt ebaesteetilise viilimusega.

ja

Linnaplaneerimise Ameti arhiivis puudub
projektdokumentatsioon Tallinna mnt 6 korterelamu fassaadide ja katusekatte ehitamise

Narva Liruravalitsuse Arhitektuuri(rekonstrueerimise) kohta.

Ehitisregistri ,dokrunendid" andmete seast puudub ehitusteatis vdi ehitusluba korterelamu
rekonstrueerimise kohta,
01.02.2022 oli Narva linn, Tallinna mnt 6 korteriiihisflrle saadetud piiring nr 1-13.2/246
ehitusseadustiku nduete t?iitmise kohta.

14.03.2022 oli korteriiihistu juhatuse liikmele Eldar Salmanovile saadetud e-posti
aadressile tks@online.ee piiring.

Korteriiihistu juhatuse liige Eldar Salmanov teatas oma 28.03.2022 saadetud ki{as (LV
dokegistris registreeritud nr l-12.2/2890 all), et
,,Elamu laks iihistu iuhtimise alla 2003. aasta aprillis. Fassaadi remonti ei ole veel
tehtud.

1.

Hoone fassaadi pailevaatlust teostome visuaalselt

igal aastal. Paikvaatlust me ei

dokumenteeri.

2.
3

.

Fassaadi lagunemist ja fassaaditiil]cide varisemist me ei ole tuvastanud.
Jah, meie fassaad on visuaalselt korras

.

Samuti teavitame teid sellest, et karteri histu ei lammutanud hoovipoolset esimese
karruse knupluseruurni viivat v(ilistreppi, seda tegi ruumide onanik.
Keldrialnaid ei miitirinud kinni knrteri histu, selle prirandi sai iihistu linnalt elamut iile
vSttes. Korterit)histu on iiritanud maksimaalselt qvada Hnnim iiritud keldriaknaid.
Soklit me renoveerisime, mitte ei rekonstrueerinud,

ja

tegime ta ilusalcs " '

ja
Elamu fassaadi ja katusekatte paikvaatluselkontrolli tulemused on KorS $ 12 lg 1
haldusmenetluse seaduse $ 18 kohaselt protokollitud ning koostatud paikvaatluse
protokoll nr 272 (lisa nr 1).
Haldusmenetluse

kiiigus selgus,

toimuvad/jatkuvad kiiesoleval ajal.

et elamu ehitust66d (rekonstrueerimistddd)

Jiireldus:

o
r

Elamut hakati rekonstrueerima pihast 2Q03. aastat. Elamu ehitust66d jatkuvad.
Rekonstrueeritakse korterclarnu fassaade. Elamu ehitustdid jiitkatakse ikna
kohustuslikku ehitusteatist j a kooskdlastatud ehitusproj ekti esitamata;

Korteriiihistu juhatus

ei

esitanud infot,

millal on kavas teha

fassaadide ia

katusekatte rekonstrueerimise proj ekt..

o
o

Elamu fassaadid on visuaalselt halvas seisukorras ja ei vasta ehitise korrashoiule;

Korteriiihistu juhatus

ei ole

esitanud

infot,

missuguseid

fassaadide

rekonstrueerimise ehitustdid ja millal on omanikel kavas teha.
2.

ETTEKIRJUTUSE TEGEMISE ALUS:

Vastavalt ehitusseadustikule:
konashoid": ehitise konashoid h6lmab toiminguid, mille eesmiirk on siiilitada
v6i taastada seisund, mille konal ehitis sdilitab oma toimivuse ja kasutataluse ning vastab
ehitise kavandatud otstarbe tiiitniseks esitatud tingimustele;
$ 8 ,,Ohutuse pdhim6te": ehitis, ehitamine ja ehitise kasutamine ning ehitamisega seonduv
muu tegews peab olema ohutu. Ehitis, ehitamine ja ehitise kasutamine ning ehitamisega
seonduv muu tegevus on ohutu, kui see ei pdhjusta ohtu inimesele, varale vdi
keskkonnale. Ehitise ja ehitamise ohutus h6lmab loodus- ja kultuuriviiiirtusekaitset.
$ 11 ,,Ehitisele esitatavad n6uded": ehitis peab kogu oma kasutusea viiltel vastama selle
kasutamise nduetele ja olemasolu viiltel olema ohutu; ehitisele esitatavad n6uded
h6lmavad asjakohasel juhul mehaanilist vastupidavust ja stabiilsust, kasutamise ohutust,
kasutusotstarbest ja kasutamisest tulenevaid n6udeid ehk seisundindudeid, sealhulgas
korrashoiun6udeid.
$ 12 lg 1, 2ja 3 - tuleb ehitada ehitusprojekti kohaselt, jiirgides ehitise ja ehitamise kohta
kehtivaid n6udeid. Ehitatav ehitis, asjakohasel juhul ka ehitamine, peab olema koosk6las
ehitise asukohaga seonduvate kitsenduste ja planeeringuga. Detailplaneeringu puudumisel
peab ehitatav ehitis olema koosk6las iildplaneeringuga ja projekteerimistingirnuste
olemasolu kohustuse korral ka projekteerimistingimustega. Planeerimisseaduses
setestatud juhul peab ehitatav ehitis olema kooskdlas riigi v6i kohaliku omavalitsuse
eriplaneeringuga. Ehitamisel hrleb arvestada ehitamisest m6jutatud isikute 6igusi ning
rakendada abin6usid nende Siguste iilemiiiirase kahjustarnise vastu.
$ 16 ,,Ehitise kasutarnisele ja korrashoiule esitatavad n6uded" ehitise olemasolu viiltel
tuleb tagada selle ohutu seisund ja kui asjakohane, siis ka visuaalne korrasolek; ehitist
tuleb kasutada heaperemehelikult ja kasutusotstarbe kohaselt. Ehitise kasutusea ajal tuleb
tagada ehitise piisiwseks ja ohutuks kasutamiseks vajalik asjatundlik konashoid; n6uded
ehitise kasutamisele ja konashoiule tulenevad heast tavast, 6igusaktist v6i ehitise kohta
koostatud kasutus- ja hooldusjuhendist.
$ 19 lg 1 p 4 kohaselt omanik peab tagama ehitise, ehitamise ja ehitise kasutamise
vastavuse 6igusaktidest illenevatele n6uetele, sealhulgas ehitise konashoiu ja kasutamise
$ 6 ,,Ehitise

ohutuse.

Ehitise olemasolu viiltel hrleb tagada selle ohutu seisund

ja kui asjakohane, siis ka

visuaalne korrasolek. Ehitist tuleb kasutada heaperemehelikult ja kasutusotstarbe kohaselt.
Ehitise kasutuse ajal nrleb tagada ehitise piisivuseks ja ohutuks kasutamiseks vajalik
asi atundlik konashoid.

$ 35 lg 1,2ja 3 kohaselt kdesolevas paragrahvis satestatud juhul tuleb piidevat asutust
ehitamisest eelnevalt teavitada, ehitusteatis esitatakse kohaliku omavalitsuse iiksusele, kui
seaduses ei ole siitestatud teisiti, ehitusteatise esitamine on noutav k:iesoleva seadustiku
lisas I nimetatud ehitiste puhul.
Ettekirjutus on tehtud KorS $ 28 lg 1 alusel, mille kohaselt ohu v6i konarikkumise korral
on piideval konakaitseorganil 6igus parura avaliku kona eest vastutavale isikule
ettekirjutusega ohu tdrjrunise v6i korrarikkumise k6rvaldamise kohustus ning hoiatada
teda KorS $ 28 lg 2 nimetatud haldussunnivahendite kohaldamise eest, kui isik ei tziida
kohustust hoiatuses m&iratud tiihtaja jooksul ning EhS $ 130 lg 2 p 2,3,4 ja 5 alusel.
3.

ETTEKIRJUTUSE NOIJDED

Paikvaatlusega tuvastatud olukorrast tulenevalt kavandatakse ehitise omanikule

Narva linn, Tallinna mnt

6 KU,

-

liriregistrikood 80180252, esindaja Eldar
Zijazovale ja Natalia Popovale, Tallinna mnt 6-

Salmanovile, Ada Sokolovale, Jrulia
15, 20304 Narva linn, viiljastada ehitise kehtivate n6uetega vastavusse viiniseks
alltoodud ettekirjutuse ndue tagada elamu (ehitisregistri kood 118000149)
ehitusteatise ja -projekti esitamine hiljemalt 03.04.2023.
Olete kohustatud tiiitrna ettekirjutuse t?ihtaegselt ning selle tditmisest palume informeerida
ehitusjiirelevalve osakonda kirjalikult 5 piieva jooksul arvates ettekirjutuses miiiiratud
tiiitmise tiihtajast.

Selgitan, et kiiesoleva ettekirjutuse n6ue loetakse t?iidetuks, kui hoone ehitusteatis on
kinnitatud/heaks kiidetud, mille kohta saate haldusakti.
Juhul, kui leiate, et kiiesoleva haldusaktiga v6i haldusmenetluse kiiigus on rikutud Teie
6igusi ja vabadusi, on Teil 6igus esitada vaie Narva Linnavalitsusele 30 piieva jooksul
arvates ettekirjutuse teatavaks tegemisest v6i esitada kaebuse Tarh.r Halduskohtu J6hvi
kohtumajja 30 piieva jooksul arvates kiiesoleva ettekidutuse tsatavakstegemisest.
EhS $ 133 ning asendustiiitmise j a sunniraha seaduse $ 10 kohaselt on haldusorganil 6igus
ettekirjutuse teihtajaks tiiitmata jiitmise korral rakendada sunnivahendeid - sunniraha kuni
64 000 ftuuskiimmend neli tuhat) eurot, v6i asendustiiitnist.

4. JIiRELKONTROLLI TEOSTAMISE AEG ETTEKIRJUTUSE TAITNIISE
KONTROLLIMISEKS
Jiirelkontroll ettekirjutuse tiiitrnise punkti 1 osas teostataks e 11.04.2023 kell 10.00.
5. SUI\NIRAHA WiANEUTST ALUS JA HOIATUS

ehitusseadustiku $ 133, korrakaitseseaduse $ 28 lg 3 ning
asendustiiitmise ja sunniraha seaduse $ 10 kohaselt ettekirjutuse tiihtajaks taitmata
jiitmise korral rakendatakse omaniku - Narva linn, Tallinna mnt 6 KU'
iiriregistrikood 80180252, suhtes sunnivahendeid/sunniraha ettekirjutuse nSude
tiitmata jiitmise eest sunniraha summas kuni 500 (viissada) eurot'

Hoiatame,

et

Asendustiiitmise ja sunniraha seaduse $ 2lg 1ja 2 kohaselt sunnivahendit
rakendatakse, kui haldusorgani ettekirjutus jiietakse hoiatuses mflrgitud tiihtaja
jooksul tliitmata. sunnivahendit vSib kuni ettekirjutusega taotletava eesmirgi
saavutamiseni korduvalt rakendada. Sunnivahendit v6ib muuta.

Kui ettekirjutust ei tiiideta, tuleb sunniraha kanda hiljemalt 5 pdeva jooksul ettekirjutuse
tiihtaja mdddumisest Narva Liruravalitsuse Arhitektuuri- ja Lirmaplaneerimise Ameti
tnlukontole E8671010220034033017, saaja pank: AS SEB Pank, selgitusse miirkida
.,Sunniraha Tallinna mnt 6'.
Vastasel

juhul ndutakse sunniraha sisse t2iitemenetluse seadustikus siitestatud konas.

Kui efteki{utus ei ole etteniihtud trihtajaks tiiidetud, kohaldatakse adressaadi suhtes
asendustditrnise ja sunniraha seaduse $ 7 kohaselt sunnivahendit ning see edastatakse

kohtutiiiturile tiiitemenetluse alustamiseks.

Haldusrnenetluse seaduse $ 40 l6ike 1 alusel on Teil Sigus esitada asja kohta oma
arvamusi, selgitusi ja vastuviiiteid.
Palume Teil esitada selgitused ja vastuvtiited kavandatava(te) ettekirjutusOe ja tiihtaegade
osas hiljemalt 15 piieva jooksul alates kiiesoleva teatise kdttesaamisest Arhitektuuri- ja
Linnaplaneerimise Ameti postiaadressile Peetri plats 5, 20308 Narva, Ida-Viru maakond,
v6i e-posti aadressile nawaolan@nawa.ee.

Juhul kui miiiiratud tiihtajaks Teie vastust kavandatavate haldusaktide kohta meile ei
laeku, loeme, et Teil ei ole asja kohta vastuvAiteid.

Ellen Uuskiila
osakonna juhataj a

Lisa

I

- paikvaatluse protokoll nr 272.

Ljudmila Spiridonova
spetsialist
tel.35 99071, 58848270
li udmila. spiridonova@narva.ee

