Narva Linnavalitsus
Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
HU Narva Prometei
Suur 5-6
20307 Narva
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Vastus vastuviiitele

ptatsi ja selle kihiala detailplaneeringu
Oleme tutvunud Teie poolt Narva linna Raekoj a
planeeringu lahenduse kohta'
viilj apaneku ajal esitatud vastw?iiiega
esitada oma arvamusi ja
O.tuiipf**ri"gu avalik ual.lapanek on just.see. aeg' millal saab
ka teinud'
pf .:"eeringulahenduse kohta Seda olete Te

;;;iik"

"tt"f-emiA

Raekojajasellelfiialadetailplaneeringukoostamise-eesmiirgiksonvastavalt22.l|.2012
linna Vanalinna linnaosa
Narva Linnavolikogu otsuseia nr 13''2 kehtes tat\td ,Narva
koos olemasoleva Raekoja
aiipioni"ringul, niiliitti, Su,r."? Vestervalli tanavate vahelise a1a
tahtsusega Vanalinna
irri" Ufif.ooli Narva <oll.dZi hoonega muutmine iilelinnalise
rajada uus linnavalitsuse
"i"'g'
iirrri"oru administratiiv- ja hariduskeskuseki. Sinna on m6eldud
miiliratlemine,
planeerimise n6udeks on ajaloolise Helsingi tiinava asukoha
viiljakaevamine j a kasutusele vdt mine tiinavana'

il"""". r"rr.rr.

platsi ja selle- ldhiala
Narva linna Vanalinna linnaosa iildplaneeringuga 1a Raekoja
'ditoflptorr"rtrguga
tn 9a
piistitatud eesmargi saavutamine. toob kaasa Teile kuuluva Viru
i.unai ,rOOru,'f,uiri." ;u olemasolevi hoonestuse likvideerimise. Seadus niieb sellises
menetluse'
olukonas avalikes huvides v6drandamiseks ette sundv66randamise

Vastavaltkinnisasjasundv66randamiseseaduseleonkinnisasjadesundvo6randamine
ja kohese hiivitamise eest. Raekoja ja selle
omaniku n6usolekuta iildistes huvides Siglase
kuigi selleks vajaliku viru
liihiala detailplaneeringu realiseerimine puudutab avalikku huvi,
qu
tingimused vajavad liibirii2ikimist ja kokkuleppe saavutamist'
in

1'*ai .*duoor-du*ise

Ehitusseadustiku

ja

planeerimisseaduse rakendamise seaduse

$ 1 lSike 1 kohaselt

enne

kiiesolevaseadusejoustumistalgatatudplaneeringudmenetletaksel6puni,l2ihtudesseni

kiiesoleva paragrahvi 16igetes
kehtinud pla.neerimiiseaduses sate-statud nOu"t"tt, viilj a arvatud
2 ja 3 nimetatud juhtudel.

et 19.06. ,05.07.2011 toimunud avalikul viiljapanekul esitati planeeringule
01.07'2015 kehtiva
iiks kirj alik lasuviiide, konaldab kohalik omavalitsus vastavalt enne
Seoses sellega,

Peetri plats 5
20308 Narva
Reg. nr 75029820
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15'
PlanS $ 21 l6ikele 1 Raekoja platsi ja selle liihiala detailplaneeringu avaliku arutelu
augustil 2017 kell 14:00. Arutelu toimub aadressil Peetri plats 5, ruum 301'
Olete viiga oodatud avalikule arutelule Teie poolt laekunud vastuv?iite arutamiseks.

Lugupidamisega

Geodeesia j a maakorralduse osakonna juhataja

Direktori iilesannetes
Tatjana Nikolajenkov4 359 9062, tatjana.nikolaienkovafanarvaplan ee

