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29.07.2009 nr 872-k

Avaliku iirituse "Narva I jalgrattamaraton" loa taotluse rahuldamine

1.
Asjaolud ja menetluse kiiik
24.07.2009.a. esitas MTO Akke suusaklubi, reg. kood 80229047 Narva Linnavalitsuse
Linnavara- ja Majandusametile avaliku Grituse loa taotluse.
MTO Akke suusaklubi kavandab viia labi 15.08.2009.a. kell 11.00-18.00 Narva linnas
avalikkusele suunatud lirituse "Narva I jalgrattamaraton". Oritusest osavott on koigile
huvilistele tasuta ning alkoholi mliliki ei toimu. Oritus viiakse Hibi jalgratta maratoni vormis.
Jalgratta maratoni Hibiviimise marsruudiks on Akkeklila terviserada - Kangelaste prospekt 
Tallinna mnt - Puskini tanav - Raja tanav - Joe tanav - Joesuu tanav - Matta tanav - Jalgratta
tee.
Juhindudes lilaltoodust ning Narva Linnavolikogu 06.03.2008.a maarusest nr 18 "Avaliku
korra eeskiri" kuulub MTO Akke suusaklubi loa taotlus avaliku lirituse "Narva
I jalgrattamaraton" korraldamiseks rahuldamisele.

2.
Oiguslikud alused
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 loige 1 punkti 2 kohaselt linnavalitsus
lahendab ja korraldab kohaliku elu klisimusi, mis volikogu maaruste voi otsustega v5i valla v5i
linna pohimaarusega on pandud taitmiseks valitsusele.
Vastavalt Narva Linnavolikogu 06.03.2008.a. vastu voetud maaruse nr 18 "Narva linna avaliku
korra eeskiri" § 11 loikes 1 satestatule avaliku Grituse luba vormistatakse Narva Linnavalitsuse
korraldusena, millega rahuldatakse loa taotlus.

3.

Otsus

3.1. Rahuldada MTO Akke suusaklubi taotlus avaliku Grituse "Narva I jalgrattamaraton"
Hibiviimiseks.
3.2. Avaliku lirituse korraldajaks on MTO Akke suusaklubi, reg. kood 80229047, Kangelaste
23-17, Narva.

3.3. Jalgratta maratoni Iabiviimise marsruudiks on Akkeklila terviserada - Kangelaste
prospekt - Tallinna mnt - Puskini tanav - Raja tanav - Joe Uinav - J6esuu tanav - Matta
tanav - Jalgratta tee.
3.4. Avalik liritus on lihepaevane: algab 15.08.2009.a. kelll1.00 ning lopeb kellI8.DO.

3.5. Avaliku Grituse Hibiviimisel tuleb jargida Narva Linnavolikogu 06.03.2008.a maarusega
nr 16 "Narva linna heakorra eeskiri" ja Narva Linnavolikogu 06.03.2008.a maarusega
nr 18 "Narva linna avaliku korra eeskiri" kehtestatud noudeid.

4.

Rakendussatted

4.1. Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusametil teha korraldus asjaosalistele teatavaks.
4.2. Korraldus joustub teatavakstegemisest.
4.3. Korraldust on voimalik vaidlustada Tartu Halduskohtu Johvi kohtumajas 30 paeva jooksul
korralduse teatavakstegemisest.
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