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Kohanime määramine
(Suve tänav, Sügise tänav ja Talve tänav)

1. Asjaolud ja menetluse käik
Narva Linnavolikogu 18.10.2012 otsusega nr 120 kehtestati “Puškini tn 42 ja selle lähiala”
detailplaneering, mille eesmärgiks oli linnale kuuluval maa-alal sealhulgas uute kruntide
moodustamine ja nende hoonestamine.
Antud detailplaneeringu alusel on Narva Linnavalitsuse 14.10.2020 korraldusega nr 674-k
kinnitatud 12 elamu- ja 2 transpordimaa sihtotstarbega krundi moodustamine. Moodustatud
krundid adresseeriti Tapamaja tänava järgi ning samal ajal sai Tapamaja tänava
konfiguratsioon (liikluspind) "F" tähe kuju. Kuna sellise konfiguratsiooniga tänavate
liikluspind ei ole kehtiva aadressiandmete süsteemi (ADS) üldnõuetega lubatud, nõustus Maaamet (aadressiandmete osakond) nende aadressidega ajutiselt, tingimusel, et tulevikus
moodustatakse uued standardse (lubatud) konfiguratsiooniga tänavad.
10.11.2021 aastal toimunud Narva Linnavalitsuse nimekomisjoni koosolekul tehti ettepanek
(protokolli päevakorrapunkt 3) tekitada kolm uut liikluspinda, milleks on Suve tänav, Sügise
tänav ja Talve tänav.
30.11.2021 kirjaga nr 1-12/10609-2 on edastatud nimekomisjoni otsus kinnistute omaniku
esindajale, kelleks on Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet, mille kohta vastuväited
puudusid.
Selle otsuse põhjal ja lähtudes ülaltoodust määratakse uute tänavate kohanimed vastavalt
lisatud asendiplaanile.
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” § 2 lõike 2
punkti 2 kohaselt määrab Narva Linnavalitsus oma korraldusega kohanime tänavale ja
selle analoogile (tee, maantee, puiestee, allee, põik, väljak, plats jne) ja muule aadressis
kasutatavale väikekohale.
3. Otsus
Määrata asendiplaanil (lisatud) näidatud tänavatele nimetused järgmiselt:
3.1 Suve tänav;
3.2 Sügise tänav;
3.3 Talve tänav.
4. Rakendussätted
4.1 Teha Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametil korraldus
teatavaks Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametile, kohanimenõukogule ja riiklikule
kohanimeregistrile;

4.3 Korraldus jõustub teatavakstegemisest;
4.4 Käesoleva korralduse peale võib esitada Narva Linnavalitsusele vaide haldusmenetluse
seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korraldusest teadasaamise päevast või
esitada kaebus Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajale halduskohtumenetluse seadustikus
sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.
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