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Kohanime kehtetuks tunnistamine
(Gümnaasiumi tänav)
1. Asjaolud ja menetluse käik
Narva Linnavalitsuse 19.05.2005 korraldusega nr 448-k omistati liikluspinnale, mille osas viib
Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet läbi munitsipaalomandisse jätmise menetluse,
kohanimi Gümnaasiumi tänav. Ruumiandmete seaduse järgi aadressikoht on tee (edaspidi
liikluspind), mille nime kasutatakse teiste aadressiobjektide aadressis. Kuna kõik selle
liikluspinna ümbritsevad objektid on adresseeritud muude aadressikohtade järgi, ei või antud
majadevaheline juurdepääsutee ollagi aadressikohaks. Lisaks sellele kohanimeseaduse järgi ei
ole antud liikluspind kohanimekohustusega objekt ning ametlik kohanimi Gümnaasiumi tänav
tuleb tunnistada kehtetuks, mida nimekomisjon kiitis heaks. Kohanime määramise korralduse
eelnõu avalikustati 26.05.2015. a. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise
Ameti kodulehel www.narvaplan.ee ning Narva linna kodulehel www.narva.ee.
2. Õiguslikud alused
2.1 Kohanimeseaduse § 5 lõike l punkti 3 järgi on kohanimemäärajaks kohalik omavalitsus ja
§ 6 lõike l kohaselt korraldab kohanime määramise ja teeb otsuse omal algatusel või
füüsilise või juriidilise isiku kirjaliku taotluse alusel;
2.2 Narva Linnavolikogu 06.05.2010 määruse nr 20 „Kohanime määramise kord” punkti 2.2.2
alusel määrab Narva Linnavalitsus korraldusega kohanime tänavale ja selle analoogile
(tee, maantee, puiestee, allee, põik, väljak, plats jne) ja muule aadressis kasutatavale
väikekohale ning punkti 2.4 alusel toimub ametliku kohanime muutmine ja tühistamine
samas korras nagu selle määramine;
2.3 Haldusmenetluse seaduse § 68 lõike 2 kohaselt haldusakti kehtetuks tunnistamise otsustab
haldusorgan, kelle pädevuses oleks haldusakti andmine kehtetuks tunnistamise ajal.
3. Otsus
Tunnistada asendiplaanil (lisa) näidatud liikluspinna ametlik kohanimi Gümnaasiumi tänav
kehtetuks.
4. Rakendussätted
4.1 Tunnistada Narva Linnavalitsuse 19.05.2005. a. korraldus nr 448-k „Tänava nimetuse
omistamine Gümnaasiumi tänav” kehtetuks;
4.2 Korraldus jõustub teatavakstegemisest;
4.3 Käesoleva korralduse peale võib esitada Narva Linnavalitsusele väide haldusmenetluse
seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korraldusest teadasaamise päevast või
esitada kaebuse Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajale halduskohtumenetluse seadustikus
sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.
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