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6. Paemurru 14 maa-ala detailplaneeringu menetlu se lopetamine
1. Asjaolud ja menetluse kaik
6. Paemurru 14 detailplaneerin g on algatatud Na rva Linnavo likogu 07.04 .2005 otsusega nr
55/53 . Algatamise taotluse 0 1.03.2005 nr 244/1 - 11 esitas ja detailplaneeringu labiv iirnist
finantseerib Boris Eide mi ller ning detailplanee ringu koostaja on TO " Inke ri" (registrikood
101331 27).

Detailplanee ringu me netlus on kestnu d ule 13 aasta. Se lle aja j ooksul ei o le detailpl anee ringut
vastu v5etud . Det ailplaneerin gu men etlemi se j ooksul on planeerija poolt Na rva Linnaval itsuse
Arhitektuuri- j a Linnaplaneerirnise Arnetile esitatud eski isprojekt, mis 03.08.2005 saadetud
vastuses loeti lahteulesand ega mitt ekoosk51 aliseks j a 19.04 .2006 saade tud vast uses juhiti
tahelepanu 15 es inenud puuduj aagile. Ta iendavat dokumentatsiooni pole seoses antud
detailplaneerin guga Narva Linn avalitsuse Arhitektuuri- ja Linn aplaneerimi se Amet ile esi tatud,
Planeeringu laht eulesann e on aeg unud ning ei ole kcos ko las Na rva Linnavolik ogu 24.0 1.20 13
otsusega nr 3 keht estatud Narva linn a uldpl aneerin guga,
Ehitusseadustik u ja planeerimi sseaduse rake nda rnise seaduse § I loi ke 4 kohaselt enne
kaesoleva sead use j ou stumi st algatat ud detailpl aneerin gu menetlu s viiakse lopul e hiljerna lt
20 18. aas ta 1. juuliks.
Nimetatud aja rnoodudes peab kohalik omava litsus tegema detailpl aneerin gu kehtestami se v5i
kehtestamata jatrnise otsuse. Ta htaja kehtesta rnine aitab tagada. et de tailplaneeringute
koostarnine toirnu ks mo istliku aja j ooksul ega j aaks venima. Planeerim isseaduse ~ 129 lo ike 1
kohaselt v5ib detai lplanee ringu koostarnise lopetada, kui koos tamise kaigus ilmn evad asjao lud,
mis valistava d planeerin gu elluviim ise tulevikus. Planeerimi sseadu se § 124 loike 2 kohaselt on
detailplanee ringu ees ma rk ee lkoige uldplaneerin gu elluviimine ja planeeringualale ruurnili se
terviklahendu se loo rnine .
Antud j uhul detailpl aneeringu menetlemin e rohkem ku i 13 aasta ei ole rnoistl ik menetlu s j a ei
saa tagada noutud ruumi list planeerimi st.
6. Paemu rru 14 de ta ilplaneeringu algatanud Bor iss Eide rnilleri t on teavitatud vastavast
olukorras t nii arneti kodulehe l ilmu nud teate kui ka ajalehtedes "Pohjarannik" ja "Gored"
kuulutuste kaudu. Boriss Eide rn illeri t teavi tati taiendavalt tahitud kirja kaudu ning ta palus 26.
novemb ril 201 Resitatud kirja likus taotluses alustada ant ud de tailp laneeri ngllllle netlllspro lsessi
lop etam isega.

Ulaltoodud asja oludest lahtu valt tuleb Narva Linnavo likogu 07.04.2005 otsuse nr 55/5] "6.
Paemurru 14 rnaa-ala detailpl aneeringu algatamine" alusel algatatud 6. Paemu rr u 14
detailplaneeringu menetlernin e lugeda algataja sooviavalduse alusel lopetat uks.

2. Oiguslikud alused
2.1 . Haldusmenetlu se seaduse § 68 loige 2 kohaselt haldusakti kehtetuks tunnistamise ots ustab
haldusorgan, kelle padevuses oleks haldusakti andmine kehtetuks tunnistamise aja l.
2.2. Planeerimisseaduse § 129 loike 1 punkti 2 kohaselt detailplaneeringu koostamise voib
lopetada, kui kinni sasja omanik esitab taotlu se detailplaneeringu koostamise lopetam iseks.
3.0tsus
Lopetada 6. Paemurru 14 maa-ala detailplaneeringu menetle mine.
4. Rakendussatted

4.1 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplan eerimise Ametil ava ldada otsus ajale hes
.Pohj arann ik" ja "N arva Linnaleht" ning ameti veebile hel, teavitada otsusest huvitatud isikut.
4.2 Tunnistada kehtetuk s Narva Linnavolikogu 07.04.2005 otsuse nr 55/53 " 6. Paernur ru 14
rnaa-ala detailplane eringu algatamine".
4.3 Kaesolev otsus joustub teatavakstegemisest.
4.4 Kaesolevat otsust on voimalik vaidlustada Tartu Halduskohtu Johvi koht umajas 30 paeva
jo oksul j oustumi sest,
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