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Narva

Kasutuslubade valjastamine

1. ASJAOLUD JA MENETLUSE KAIK
Aleksander Puskini to 3 rekonstrueeritud korterelamu- biiroohoone omanikult laekusid Hibivaatamiseks
hoone ja ehitatud parkla kasutusloa taotlused koos ehitusprojekti, riigiloivu maksekorralduse ning
ehitamise tehnilise dokumentatsiooniga.

Ehitise iilevaatusel on avastatud et lifti paigaldust66d on lopetamata.
Korterelamu ja parkla iilevaatuseks on kaasatud Ida-Eesti Paastekeskuse, projekteerija,
omanikujarelevalve, peat66votja, omaniku esindajad ja Linnavara- ja Majandusameti spetsialistid kes
parast ehitiste iilevaatust otsustasid, et korterelamu-, biiroohoonele ja parklale voib valjastada
kasutusload.

2.
OIGUSLIKUD ALUSED
2.1 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 loike 1 punkti 2 jargi valla- voi linnavalitsus
lahendab ja korraldab kohaliku elu kiisimusi, mis volikogu maaruste voi otsustega voi valla voi
linna pohimaarusega on pandud taitmiseks valitsusele.
2.2 Narva linna ehitusmaaruse § 27 loike 3 kohaselt ehitise kasutusloa valjastamise voi valjastamisest
keeldumise ja kehtetuks tunnistamise otsustab Linnavalitsus.
2.3 Ehitusseaduse § 33 loike 2 jargi kasutusloa saamiseks tuleb esitada kasutusloa taotlus,
ehitusprojekt, mille kohaselt ehitis oli ehitatud, ehitise tehnilised dokumendid ning tasuda riigiloiv.
2.4 Vastavalt ehitusseaduse § 33 loikele 4 kasutusluba valjastatakse parast ehitise iilevaatust ja nouetele
vastavaks tunnistamist.
2.5 Vastavalt ehitusseaduse § 33 loike1e 5 kasutusloa voib ehitise piistitamisel valjastada ka ehitise
osale, kui seda on voimalik funktsionaalselt ja ohutult kasutada. Ehitise osale valjastatud
kasutusluba kehtib kuni ehitise1e kui tervikule valjastatud kasutusloa valjastamiseni. Ehitise1e
kasutusloa valjastamisel arvestatakse eelnevalt ehitise osale valjastatud kasutusloaga ja selle loa
valjastamiseks esitatud dokumentidega.
2.6 Haldusmenetluse seaduse § 4 loike 1 jargi kaalutlusoigus (diskretsioon) on haldusorganile
seadusega antud volitus kaaluda otsustuse tegemist voi valida erinevate otsustuste vahel.
3. OTSUS
3.1 Valjastada Aleksander Puskini to 3 rekonstrueeritud korterelamu- biiroohoone ning ehitatud
parklale kasutusload vastavalt omaniku taotlustele.
3.2 Kasutusluba ei laiene korterelamu- biiroohoone liftiSahtile.
3.3 Korterelamu- biiroohoonele valjastatud kasutusluba kehtib kuni Aleksander Puskini tn 3
kortere1amu- biiroohoone kui tervikule valjastatud kasutusloa valjastamiseni.
4. RAKENDUSSATTED
4.1. Korraldus joustub seadusega ettenahtud korras.
4.2. Korraldust on voimalik vaidlustada Tartu Halduskohtu Johvi kohtumajas 30 paeva jooksul
arvates korraldus~atavakstegemisest.
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