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Narva Linnavalitsuse 23.1l.1993.a maaruse nr 1507
,,Aktsiaseltsile TITTL-ZORIN olemasoleva aslaldiplatsi
ja automiiiigi kaupluse ehitamiseks maa andmine"
(Tallinna mnt 57a, Narva linn) kehtetuks tunnistamine

l.Asjaolud ja menetluse kaik

Narva Linnavalitsuse 23.11.1993 maaruse nr 1507 ja sellele lisatud akti jargi anti Aktsiaseltsile
TITTL-ZORIN automilugi kaupluse ehitamiseks ajutisse kasutusse maa ja omandisse olemasolev
asfaldiplats asukohaga Tallinna mnt 57a, tingimusel, et AS TITTL-ZORIN peab ehitama
kooskolas Arhitektuuri Ametiga mujal samasuguse kasutusotstarbega asfaldiplatsi, mida pole ta
kaesoleva ajani ehitanud.
20.03.2003 esitas Juri Zorin, tookord olles au TITTL ZORIN (registrikood 10856392) juhatuse
liige, Narva Linnavalitsusele avalduse nr 11-5/271 maa hoonestusoiguse seadmiseks.
Arhitektuuri- ja Linnap1aneerimise Amet saatis 12.11.2003 aU-Ie TITTL ZORIN teate palvega,
maksta hoonestusoiguse seadmise eeltoimingute eest 350 krooni ja esitada Hooneregistri teatis.
Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti andmetel ei ole hoonestusoiguse seadmise
eeltoimingute eest makstud ega ka esitatud Hooneregistri teatist.
06.05.2004 suri au TITTL ZORIN, juhatuse ainuliige, Juri Zorin. Arvestades eelpoolmainitut
jai hoonestusoiguse seadmise menetlus pooleli ning ei olnud alust ehitise omaniku kasuks maa
hoonestusoiguse seadmise menetlust jatkata. Hetkel ei ole Ehitisregistris, aadressil
Tallinna mnt 57a au TITTL ZORINi nime1 ehitisi registreeritud.
Ariregistri andmetel on alates 22.05.2006 uus juhatuse liige- Jevgeni Suhhamikov. 10.01.2007
esitas au TITTL ZORIN juhatuse 1iige hr Jevgeni Suhhamikov Arhitektuuri- ja
Linnaplaneerimise Ametile taotluse projekteerimistingimuste saamiseks, mille alusel maarati
Narva Linnavolikogu 26.01.2007 otsusega nr 22 asukoha1e, Tallinna mnt 57a
projekteerimistingimused, kehtivusega 2 aastat.
06.02.2007 sai Jevgeni Suhhamikov ehitusprojekti koostamiseks allkirja vastu katte
projekteerimistingimused Tallinna mnt 57a hoone ari-, buroo- ja eluruumideks ehitamiseks.
Eelmainitud projekteerimistingimuste alusel pole Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile
ehitisprojekti esitatud. Seoses sellega, et projekteerimistingimuste kehtivuse tahtaeg oli 2 aastat
(s.t kuni 06.02.2009), siis loetakse need aegunuks.
Narva Linnavolikogu 22.05.2009 otsusega nr 79 kehtestatud detailplaneeringu "Tallinna mnt
55, 55d, SSe, 55f, SSg ja 57, 57a ning nende lahiala detailplaneering" jargi likvideeritakse
Tallinna mnt 57a krunt, ning sinna on planeeritud uus krunt sihtotstarbega transpordimaa
(liiklusmaa).
25.11.2009 saadeti Jevgeni Suhhamikov'ile oma arvamuse ja vastuvaite andmiseks tahitud
kirjaga tutvumiseks korralduse eelnou. Postkontorile esitatud paringu jargi on kiri allkirja vastu
katie toimetatud 03.12.2009. Maaratud tahtajaks (21.12.2009) pole Jevgeni Suhhamikovilt
vastust tulnud.
Arvestades tilaltooduga tuleb Narva Linnavalitsuse 23.11.1993 maarus nr 1507 kehtetuks
tunnistada.

2.0iguslikud alused
2.1 Haldusmenetluse seaduse §64 lOike 1 jargi kohaldatakse kaesoleva jao satleid haldusakti
kehtetuks tunnistamisele haldusorgani pooh. Kehtetuks tunnistamise kohta satestatut
kohaldatakse ka haldusorgani pooh haldusakti muutmise ja haldusakti kehtivuse peatamise
suhtes
2.2. Haldusmenetluse seaduse §66 lOike 1 kohaselt voib oigusvastase haldusakti, arvestades
kaesoleva seaduse §-s 67 satestatut, isiku kahjuks kehtetuks tunnistada nii edasiulatuvalt kui
ka tagasiulatuvah, kui seadus ei satesta teisiti.
2.3 Haldusmenetluse seaduse §67 lOige 1 satestab, et isiku kahjuks haldusakti kehtetuks
tunnistamist otsustades arvestab haldusorgan peale kaesoleva seaduse § 64 loikes 3 satestatu
ka isiku usaldust, et haldusakt jaab kehtima, avalikku huvi ja haldusaktiga koormatud isiku
huvi, et haldusakt tunnistataks kehtetuks.
2.4 Vastavah Haldusmenetluse seaduse §70 loikele 1 tunnistatakse haldusakt kehtetuks
iseseisva haldusaktiga, mille suhtes kohaldatakse peale kaesoleva jao satete ka muid
haldusakti kohta kehtivaid noudeid.
Sisuliselt on Narva linnavalitsuse 23.11.1993.a maarus nr 1507 korraldus, kuna on valjaantud
haldusorgani pooh kindlaksmaaratud tiksikjuhtumi reguleerimiseks.

3.0tsus
Tunnistada kehtetuks Narva Linnavalitsuse 23.11.1993.a maarus nr 1507 "Aktsiaseltsile
TITTL-ZORIN olemasoleva asfaldiplatsi ja automiiiigi kaupluse ehitamiseks maa
andmine" (Tallinna mnt 57a, Narva linn).

4.Rakendussatted
4.1
4.2
4.2

Narva linna Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks OD-Ie
TITTL ZORIN (registrikood 10856392).
Kaesolev korraldus joustub alates teatavakstegemisest.
Kaesolevat korraldust on voimalik vaidlustada Tartu Halduskohtu Johvi kohtumajas 30
paeva jooksul alates korralduse teatavakstegemisest.
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