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Kangelaste 37 maa-ala detailplaneeriogu menetluste lopetamine

1. Asjaolud ja menetluse kaik
Kangelaste 37 maa-ala detailplaneering on algatatud Narva Linnavolikogu 01.06.20 0 6 otsusega
nr 85. Detailplaneeringu algatamise ettepaneku on esitanud ja teostamist finantseerib BVL
Kapital AS ning detailplaneeringu koostaja on A11es Terrae 0 0 (registrikood 12978 320).
Detailplaneeringu menetlus on kestnud ule 12 aasta. Selle aja jooksul ei ole detailplaneeringut
vastu v5etud. Menetlemise jooksul on huvitatud isiku poolt Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri
ja Linnaplaneerimise Ametile esitatud deta ilp laneeringu eskiislahendus, kuid peale seal
esinenud puudujaakide valjatoomist (20.11.2006 ja 02.04.2007 saadetud kirjad)
detailplaneeringu menetlemine takerdus. Planeeringu lahteulesanne on aegunud ning ei ole
koosk51as Narva Linnavolikogu 24.0 1.20 13 otsusega nr 3 kehte statud Narva linna
uldplaneeringuga.
Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 Ioike 4 koh aselt enne
kaesoleva seaduse j5ustumist algatatud detailplaneeringu menetlus viiakse lopul e hiljemalt
2018. aast a 1. j uuliks.
N imetatud aja moodudes peab kohalik omavalitsus tegema detailplaneeringu kehtestamise v5i
kehtestamata jatmise otsuse. Tahtaja kehtestam ine aitab tagada, et detai lplaneeringute
koostamine toimuks moistliku aja jooksul ega jaaks venima. Planeerimisseaduse § 129 Ioike 1
kohaselt voib detailplaneeringu koostamise lopetada, kui koostami se kaigus ilmnevad asjaolud,
mis valistavad planeeringu ellu viimise tulevikus. Planeerimisseaduse § 124 loik e 2 ko hase lt on
detailplaneeringu eesmark ee lk5ige tlldplaneeringu elluvii mine ja planeeringualale ruumilise
terviklahenduse loomine.
Antud juhul detai lplaneeringu men etlemine rohk em kui 12 aasta ei ole moistlik menetlus ja ei
saa tagada n5utud ruumilist planeerim ist.
Kangelaste 37 maa-ala detailplaneeringu algatanud BVL Kapital AS-i on teavitatud vastavast
olukorrast nii ameti kodulehel ilmunud teate kui ka ajalehtedes " Pohj arann ik" ja "Gored"
kuulutuste kaudu . BVL Kapital AS-i teavitati taiendavalt tahitud kirj a kaudu . BVL Kapital A S-i
esindaja kinnitas 13. novembril 2018 saadetu d digiallkirjastatud vastu ses, et BVL Kapital AS
"soovib lopetada nende ettev5ttele kuuluva Narvas asu va Kangelaste 37 detailplaneeringu
men etluse ".
Ulaltoodud asja oludest lahtuvalt tuleb Narva Linnavolikogu 01.06.2006 otsusega nr 85
"Kangelaste 37 maa-ala detai lplaneering u koostamise algatarnine" alusel algatatud Kange laste
37 maa-ala detailplaneeringu menetlemin e lugeda algataj a sooviavalduse alusel lopetatuks .

2. Oiguslikud alused
2.1 . Haldusmenetluse seaduse § 68 loige 2 kohaselt haldusakti kehtetuks tunnistamis e otsustab
haldusorgan, kelle padevuses oleks haldusakti andmine kehtetuks tunnistamise ajal.
2.2 . Planeerimisseaduse § 129 loike 1 punkti 2 kohaselt detailplaneeringu koostamise voib
lopetada, kui kinnisasja omanik esitab taotluse detai lplaneeringu koostamise lopet amiseks.
3.0tsus
Lopetada Kangelaste 37 maa-ala detailplaneeringu menetlemine.
4. Rakendussatted
4.1 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametil avaldada otsu s ajalehes
"Pohjarannik" ja "Narva Linnaleht" ning ameti veebilehel, teavitada otsusest huvitatud isikut.
4 .2 Tunnistada kehtetuks Narva Linnavolikogu 01.06.2006 otsusega nr 85 "Kangelaste 37 maa
ala detailplaneeringu koostamise algatamine".
4.3 Kaesolev otsus joustub teatavakstegemisest.
4.4 Kaesolevat otsust on vcimalik vaidlustada Tartu Halduskohtu Johvi kohtumajas 30 paeva
jooksul joustumisest.
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