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Ehitusloa ja kirjaliku nousoleku valjastamine

1. ASJAOLUD JA MENETLUSE KAIK
Uibivaatamiseks laekus Paju tn 12 tiksikelamu ja piirde ehitusprojekt oigesti vormistatud
ehitusloa ning kirjaliku nousoleku taotlused koos makstud riigiloivu maksekorralduse koopiaga
ning ehitusprojektiga. Ehitusprojekt vaatasid Hibi markusteta, kooskolastasid voi kiitsid heaks:
Ida-Eesti Paastekeskus, Linnavara- ja Majandusamet, Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise
Ameti peaarhitekt.
Projekti labivaatamisel on avastatud, et puuduvad valisvee ja vaIiskanalisatsiooni projektid.
2. OIGUSLIKUD ALUSED
2.1 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 loike 1 punkti 2 kohaselt valla- VOl
linnavalitsus lahendab ja korraldab kohaliku elu ktisimusi, mis volikogu miiaruste voi
otsustega voi valla voi linna pohimaarusega on pandud taitmiseks valitsusele.
2.2 Narva linna ehitusmaaruse §24 19 4, 5 kohaselt koostab ehitusjarelevalveosakond
haldusakti eelnou ehitusloa valjastamise voi sellest keeldumise kohta ning esitab selle
Linnavalitsusele kinnitamiseks.
2.3 Narva Linnavolikogu 29.mai 2003. a maaruse nr 28/17 "Narva Linnavalitsuse kirjalike
nousolekute valjaandmise ja nende valjastamise keeldumise oiguse delegeerimine".
2.4 Ehitusseaduse § 23 loike 2 punktide 1, 2 ja 3 kohaselt ehitusloa saamiseks tuleb esitada
ehitusloa taotlus, ehitusprojekt, mis vastab ehitusloa taotlemisel ehitusprojektile
esitatavatele nouetele ja on koostatud voi kontrollitud kaesoleva seaduse §-is 47 nimetatud
projekteerimises padeva voi kontrollitud kaesoleva seaduse §-is 47 nimetatud
ehitusprojektide ekspertiiside tegemises padeva vastutava spetsialisti poolt ja mis on
seadustega ettenahtud juhtudel heaks kiidetud, ning tasuda riigiloiv.
2.5 Ehitusseaduse § 1610ike 1 punkti 3 Kohaliku omavalitsuse kirjalik nousolek on noutav, kui
ptistitatakse detailplaneeringu koostamise kohustusega aladel maa-ala piiramiseks
piirdeaedasid, mille ehitamiseks on vajalikud kaevetOOd.
3. OTSUS
3.1. Valjastada ehitusluba Paju tn 12 tiksikelamu ptistitamiseks.
3.2. Valjastada kirjalik nousolek Paju tn 12 piirde ehitamiseks.
3.3. Kasutusloa saamiseks kohustada Paju tn 12 omanikku esitama ehitusloa valjastajale koos
kasutusloa taotlustega taotlused valisvee- ja kanalisatsiooni kasutamiseks.
4. RAKENDUSSATTED
4.1. Korraldus joustub seadusega ettenahtud korras.
4.2. Korraldust on voimalik vaidlustada Tartu Halduskohtu Johvi kohtumajas 30 paevajooksul
arvates korralduse teatavakstegemisest.
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