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Narva linna omandis oleva kinnistu 26. Juuli tanav koormamine
kinnistu 26. Juuli 19 kasuks

1. Asjaolud ja menetluse kliik
29.04.2010 esitasid kinnistu 26. Juuli 19 kaasomanikud Aleksandr Fedin (temale kuulub 12
kaasomandist) ja Tatjana Lebedeva (temale kuulub Vi kaasomandist) avaldused nousoleku
saamiseks 0,5 m kanalisatsiooni torustiku rajamiseks Narva linnale kuuluval kinnistul 26. Juuli
Uinav.
Narva linnale kuuluval kinnistul 26. Juuli Hinav kanalisatsiooni torustiku rajamiseks tuleb antud
kinnistu koorrnata reaalservituudiga Narvas 26. Juuli tanav 19 asuva kinnistu kasuks.
02.07.2002 vastuv6etud Vabariigi Valitsuse maarusega or 213 "Surveseadme kaitsevoondi
ulatus" jargi on kanalisatsioonitrassi kaitsevoondi ulatus § 5 Ig 2 kohaselt I meeter (molemal
pool).
KUsimust arutati Narva Linnavalitsuse Iinnavarakomisjoni istungil 05.05.2010 (protokoll nr 12),
kus otsustati:
I. Koorrnata Narva linna omandis olev kinnistu asukohaga Ida-Virumaa, Narva linn, 26. Juuli
tanav (katastritunnus 51105:003 :0218) reaalservituudiga kinnistu asukohaga Ida-Virumaa, Narva
linn, 26. Juuli tanav 19 (katastritunnus 51105:003:0003) kasuks.
2. Maarata kindlaks 26. Juuli tanav kinnistule reaalservituudi seadmise p6hitingimused:
- reaalservituudi ala: pikkus on 0,5 m, kaitsevoondi ala kokku - 1,0 m2 ;
- reaalservituut seatakse Hihtajata ja tasuta.

2. Oiguslikud alused
Asjaoigusseaduse (edaspidi: ADS) § 158 loike 1 kohaselt on kinnisasja omanik kohustatud
taluma tema kinnisasjal maapinnal, maapoues ning ohuruumis ehitatavaid tehnov6rke ja -rajatisi
(kiitte-, veevarustus- v6i kaabelliinitorustikku, elektroonilise side voi elektriv6rku, n6rkvoolu-,
kUttegaasi- v6i elektripaigaldust voi surveseadmestikku ja nende teenindamiseks vajalikke
ehitisi), kui need on teiste kinnisasjade eesmargiparaseks kasutamiseks voi majandamiseks
vajalikud, nende ehitamine ei ole kinnisasja kasutamata voimalik voi nende ehitamine teises
kohas pohjustab lilemaaraseid kulutusi. ADS § 158 loike 2 kohaselt AOS § 158 16ikes 1
satestatud juhul voib kinnisasja omanik nouda teise kinnisasja omanikult kinnisasja koorrnamist
reaalservituudiga ning vastavalt ADS § 158 loike 3 esimesele lausele reaalservituudi tapsem sisu,
tehnovorgu voi -rajatise asukoht, tahtaeg ja tasu maaratakse kokkuleppel.
ADS § 172 loike 1 kohaselt reaalservituut koorrnab teenivat kinnisasja valitseva kinnisasja
kasuks selliselt, et valitseva kinnisasja igakordne omanik on Ciigustatud teenivat kinnisasja teatud

viisil kasutama voi et teeniva kinnisasja igakordne omanik on kohustatud oma omandioiguse
teostamisest valitseva kinnisasja kasuks teatavas osas hoiduma.
Asjaoigusseaduse § 179 19 1 kohaselt, kui reaalservituuti teostatakse teenival kinnisasjal mingi
ehitise voi seadeldise abil, on valitseva kinnisasja omanik kohustatud selle rajama ja korras
hoidma ning servituudi loppemisel selle teeniva kinnisasja omaniku noudel omal kulul ara
vedama, kui seaduses voi servituudi seadmise tehinguga ei ole satestatud teisiti.
Narva linna omandis olevale kinnisasjale reaalservituudi seadmist reguleerib Narva
Linnavolikogu 21.06.2005 maarus nr 20/57 "Linnavara eeskiri" (edaspidi Linnavara eeskirz).
Linnavara eeskirja punkti 67 alapunkti 1 kohaselt linna omandis olevale kinnisasjale
reaalservituudi seadmine on lubatud, kui see toimub isiku, kellel on selleks oigusaktidest tulenev
oigus, noudel ja kasuks. Linnavara eeskirja punkti 68 kohaselt linna omandis olevale kinnisasjale
reaalservituudi seadmise otsustab linnavalitsus.
AOS § 173 19 1 kohaselt reaalservituudi seadmiseks vajalik asjaoigusleping peab olema
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notariaalselt tOestatud. Linnavara eeskirja punkti 71 Narva linna omandis oleva kinnisasja
koormamiseks vajaliku asjaoiguslepingu allkirjastab linna nimellinnapea.

3. Otsus
3.1. Koormata Narva linna omandis olev kinnistu asukohaga Ida-Virumaa, Narva linn,
26. Juuli tanav (katastritunnus 51105:003:0218) (edaspidi ka teeniv kinnisasja)
reaalservituudiga kinnistu asukohaga Ida-Virumaa, Narva linn, 26. Juuli tanav 19
(katastritunnus 51105:003:0003) (edaspidi ka valitsev kinnisasja) kasuksjargmiselt:
3.1.1. teenival kinnisasjal rajatakse kanalisatsiooni torustik pikkusega 0,5 m ning
kanalisatsioonitrassi kaitsevoondi ulatusega 1,0 m (molemal pool) vastavalt lisatud
skeemile;
3.1.2. reaalservituut seatakse tahtajata ja tasuta;
3.1.3. oigustatud isik kohustub:
3.1.3.1.parast teenival kinnistul teostatud kanalisatsioonitorustiku ehitus-, hooldus- ja/voi
remonttoode lopetamist oma kulul taastama tOode alustamise hetkeolukorra,
juhindudes kehtestatud kaevetOode eeskirjadest, kui ei lepita teisiti kokku kinnistu
omanikuga;
3.1.3.2.teavitama kinnistu valitsejat plaanilistest hooldus- ja remonttoodest vahemalt 1 (kuu)
enne tOode alustamist. Avariiremondi korral alustab oigustatud isik vajaduse korral
viivitamata vajalike tOodega, teatades kinnistu valitsejat.
3.1.3.3.kanalisatsiooni torustiku avarii viivitamatult likvideerima ja rakendama abinoud
teeniva kinnisasja omanikule kahju tekitamise valtimiseks. Avariiremondi vajadusel
voib oigustatud isik viivitamatult, ilma kooskolastust taotlemata alustada vajalike
tOodega, kui ta teatab sellest esimesel voimalusel kinnisasja valitsejale. Avariiks
loetakse kanalisatsiooni torustiku ootamatut voi juhuslikku purunemist, tehnovorkude
seiskumist voi muud riket, mille tulemusena voib tekkida markimisvaarne
materiaalne kahju;
3.1.3.4.servituudist tulenevate oiguste teostamisel tegutsema heaperemehelikult ning votma
tarvitusele koik abinoud, valtimaks omaniku voi kolmandate isikute vara voi oiguste
kahjustamist, kasutama oma tegevuses loodussaastlikku tehnoloogiat, valtima
keskkonna reostamist ning taitma oigusaktidest tulenevaid noudeid;
3.1.3.5.hUvitama tema ja/voi tema oigusi teostatavate kolmandate isikute poolt servituudi
teostamisega seotud tegevusest voi tegevusetusest tuleneva omanikule jalvoi mistahes
kolmandale isikule tekitatud kahju taies ulatuses.
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3.1.3.6.teenival kinnistul paikneva kanalisatsiooni torustiku 2 (kahe) kuu jooksul arvates
servituudi loppemisest ara vedama, kui pooled ei lepi kokku teisiti. Kanalisatsiooni
torustiku aravedamise jarel kohustub oigustatud isik taastama kinnistu seisukorra,
milline see oli enne kanalisatsiooni torustiku aravedamist. Kui oigustatud isik ei ole
oigustatud isiku ja kinnistu omaniku vahel kokkulepitud tahtajaks rajatist ara
vedanud, korraldab kinnistu valitseja rajatise lammutamise ja kinnistu
heakorrastamise oigustatud isiku kulul;
3.104. teeniva kinnistu omanik/valitseja kohustub:

3.1A.1.hoiduma igasugusest tegevusest, mis takistab kanalisatsiooni torustiku sihiparast
kasutamist;
3.1.4.2.jargima kanalisatsiooni torustiku kaitsevaandi alai seadustest ja muudest
oigusaktidest tulenevaid kitsendusi ning noudma seda ka isikutelt, kelle kasuks on
seatud kinnistule piiratud asjaoigus voi kellel on lepingust tulenev oigus kinnistu
kasutamiseks voi kinnistul Wade teostamiseks;
3.104.3. voimaldama tasuta
majandamiseks;

juurdepaasu

mehhanismidega

kanalisatsiooni

torustiku

3.1.4A.teavitama oigustatud isikut kinnistu valitseja muutmisest, teiste reaalservituutide ja
isiklike servituutide seadmisest ja kinnistu voorandamisest;
3.1.4.5.kinnistu koormamisel teiste piiratud asjaoigusega voi kanalisatsiooni torustiku
ehitamist, omamist ja kasutamist voimaldava notariaalse kokkulepe solmimisel
teavitama isikuid, kelle kasuks kinnistu koormatakse reaalservituudi seadmise
tingimustest ja kanalisatsiooni torustiku ehitamist, omamist ja kasutamist
voimaldavast notariaalse kokkuleppe tingimustest;
3.1.4.6.teavitama kinnistul tegutsevaid isikuid kanalisatsiooni torustiku kaitsevoondi
olemasolust ja sellel kehtivatest piirangutest, samuti jargima nimetatud piiranguid
oma tegevuses. Omanik/valitseja on kohustatud hoiduma tegevusest, mis takistaks
kanalisatsiooni torustiku majandamist, halvendaks korrashoidu ja/voi ohustaks selle
toimimist.
3.2.

Kanda reaalservituut kinnistusraamatusse.

3.3.

Valitseva kinnisasja kaasomanikud kannavad reaalservituudi seadmisega seotud kulud
(notaritasu ja riigiloiv).

304.

Volitada Narva linnapead Tarmo Tammiste't linna nimel alla kirjutama kaesoleva
korralduse punktis 3.1. nimetatud kinnistu notariaalsele reaalservituudi seadmise
lepingule.
4. Rakendussatted
Linnavara- ja

Majandusametil

teha

korraldus

teatavaks

4.1.

Narva Linnavalitsuse
asjaosalistele.

4.2.

Korraldus joustub seadusega satestatud korras.

4.3.

Korraldust voib vaidlustada Tartu Halduskohtu Johvi kohtumajas 30 paeva jooksul
arvates asjao~alistele korralduse teatavakstegemise paevast.

CJ~~
Tarmo Tammiste
Linnapea

Ants Liimets
Linnasekretar
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