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Puskini tn 7 ja selle maa-ala detailplaneeringu menetluse IOpetamine 

1. Asjaolud ja menetIuse kaik 
Puskini tn 7 j a selle maa-ala detailplaneering on algatatud 29. 03.2007 es itatud taotluse aluse l Na rva 
Linnavo likog u 24.05 .2007 ots usega nr 226 "Puskini tn 7 ja se lle lahi ala detai lp laneering u 
algatamine". Aigatamise taotlused es itas ja detailpl aneeringu lab iviimi st finan tseerib Laane
Virumaa Investee rimisg rupp ou 

Detailplaneeringu koostamise ees margiks on planeeritavale alale ehitusoiguse maaram ine an-ja 
elupindade ehitamiseks , krundipiiride taps ustarn ine, heakorrastuse, halj astuse, liikluskorraldu se 
(juu rdepaasud e ja parkimise) ja jalakaijate teede lahendamin e, tehnovorkude asuko ha rnaa rami ne 
ning varustamisega lahendam ine. Planeer itava ala pindala on ca 0,3 5 ha. 

Detailpl aneeringu menetlu s on kes tnud Ole 11 aasta, kuid selle aja jooksul ei ole planeeringut vas tu 
voetud. Me netlusprotsessi j ooksul on 27.09.2007 detailplaneer ingu eskiislahe nd us es itatud 
ametitele labi vaatami seks j a kcosko lastamiseks, kus Maa-ame t 25.10.2007 saadetud kirjas e i 
noustunud Puskini tn 7 j a se lle maa-ala deta ilp laneeringuga esitatud kuj ul. Kaasajaks on 
planeeringu laht eul esann e aegunud ning ei lahtu ka Narva Linnavo likog u 24 .01.2013 otsusega nr 3 
kehtestatud Narva linna uldpl aneeringust. 

Kaasajal on planeer inguala maakatastri paringu aluse l 100% arimaa sihtotstarbega kinn istu, mis on 
eraettevotte omand uses . Ehitisreg ist ri aluse l asub planeeringualal 1997 aastal va lminud 1
korruse line 127 m" ehitusaluse pinnaga hoone (kiosk) . Planeeringua la piir on lisatu d 
asukohaskeemi le (lisa 1). 

Ehitusseadust iku ja planee rimisseaduse rakendamise seaduse § 1 loike 4 kohaselt enne kaeso leva 
sead use joust umist algatatud detailplaneeringu menetlu s viiakse lopule hiljemalt 20 18. aasta 1. 
juuliks. 

Ha ldusmenetluse seaduse § 43 19 2 sates tab , et kui taotletud haldusakt otsustatakse j att a andmata, 
antakse selle kohta vas tav haldusak t. Detailplaneer ingut ei ole huvi tatud isik u poo lt koha likule 
omavalitsuse le esitatud, mi stottu on detailplaneeri ngu koostamine ja menet lemine ven inud 
ebamoistlikult pikaks ning on otstarbekas haldu smenetlu s lopetada. 

Linnavalit sus on seis ukohal, et detailplaneerin gu koostam ise lopetam ine ei ole huvit atud isikul e 
koo rmav, kuna vastavalt pchiseadu se § 32 on igauhel oigus enda omandit vabalt va llata, kasutada ja 
kas utada . Kaesoleva menetluse lcpetamine ei kitsen da kinn istute omanike senise id kinn istu 
kasutam istingimu si. Seega voib kinnistu omanik ka peale detai lplanee ringu algatamise otsuse 
kehtetuks tu nn istamist kinnis tut samade l aluste l vabalt va llata, kas utada ja kasutada. Sam uti on 



kinnistu omanikul voimalus taotl eda uue detailplaneeringu algatamist vastavalt kehti val e 
planeerimisseadusele. 

Nimetatud aja mocdudes peab koh alik omavalitsus tegem a detailpl aneeringu keht e stami se VOl 

kehte stamata jatmise otsuse . Ta htaja kehtestamine aitab tagada, et detailplaneeringute koostamine 
toimuks m5istliku aja jook sul ega j aaks venima. Planeerimisseadu se § 129 loik e 1 kohaselt voi b 
detailpl aneeringu koostamise lopetada, kui koostamise kaigus ilmnevad asjaolud, mis va listavad 
planeeringu elluv iimise tul evikus. Planeerimisseaduse § 124 loik e 2 kohaselt on detai lplaneeringu 
eesmark eelko ige lildplaneeringu elluviimine ja planeeringualale ruumilise terviklahend use 
loomine. 

Antud juhul detailplaneeringu menetlem ine rohkem kui 11 aastat ei ole rnoistlik mene t lus ja ei saa 
tagada noutud ruumilist planeerimist. 

Puskini tn 7 ja selle maa-al a detailplane erin gu algatanud Laane-Virumaa Investeerimisgrupp OO-d 
teavitati vastavast olukorrast ni i ame ti kodul ehel ilmunud teate kui ka ajalehtedes "Pohjaranni k" j a 
"Gorod" kuulutuste kaudu. Laane- Virumaa Investeerimisgrupp OO-d teavitati taiendavalt nii 
3 1.10.20 18 e-pos tiga lah etatud kirja kui ka tahitud kirja kaudu, mill e v5ttis vas tu Laane- Virumaa 
lnvesteerimisgrupp 00 juhatu se liige. Kirj as margiti , et vas tamata jatmise puhul on 30 paeva 
moodud es oigusparane ee ldada, et algataja l puudub huvi algatatud detailplaneeringut e protsessi 
jatkamise vastu ning soovitakse alustada detailplaneeringu menetlu sprotsessi 15petami sega. Laane
Virumaa lnv esteerimisgrupp 00 juhatuse liikme pool sest tahitud kirj a katte saami sest 12. 
detsembril 20 18 on moodunud enam kui 30 paeva, ku id vastust pole saa bunud. 

Planeeringu koostamise korraldajal on diskretsioonioigus planeerimismenetlus lope tada, kui ta 
leiab, et menetletav planeering ei ole tulevikus elluviidav 5igusaktide muutmise t5 ttu . 
Detailplaneering pole Iopuleviidud 1. juuliks 2018 ja lahtuvalt EhSRS § 1 loige 4 kohaselt tu leb 
antud detailplanee ringu menetlus 15p etada. 

2. Oiguslikud alused 
2.1. Haldusm enetluse seaduse § 43 l5ige 2 kohaselt kui taotl etud haldusakt otsustatakse iatta 
andmata, antakse selle kohta haldusakt. Kui haldusorgani init siatiivil algatatud haldusmenetlu ses 
otsustatakse jatta haldusakt andmata, teavitatakse sellest adressaati ja haldusmenetlus lopeb. 
2.2. Haldusm enetluse seaduse § 64 loige 2 kohaselt haldusorgan ots ustab haldusakti keh tetu ks 
tunni stami se kaalutlus5iguse kohaselt , kui seadus ei keel a haldusakt i kehtetuks tunni stada v5i ei 
kohusta haldusakti kehtetuks tunni stam a. 
2.3. Haldusmenetluse seadu se § 68 l5ige 2 kohaselt haldusakti kehtetuks tunni stamise otsustab 
haldusorgan , kelle padevuses oleks haldusakti andmine kehtetuks tunnistam ise ajal. 

3.0tsus 
Lopetada Narva Linnavo likogu 24.05 .2007 otsuse nr 226 "Puskini tn 7 ja selle lahi ala 
detailplaneeringu algatamine" aluse l algatatud Puskini tn 7 j a se lle maa-ala det ai lplaneerin gu 
menetlemine. 

4. Rakendussatted 
4.1 Narva Linnava litsuse Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Ametil avaldada otsus aj alehes 
"Pohjarannik" ja "Narva Linnaleht" nin g ameti veebilehel, teavitada otsuses t huvitatud isikut. 
4.2 Tunnistada kehtetuks Narva Linnavol ikogu 24 .05 .2007 otsus nr 226 "Pu skini tn 7 ja selle rnaa
ala detailpl aneeringu algatamine" 
4.3 Kaesolev otsus jou stub teatavakstegemi sest. 



4.4 Kaesolevat otsust on voimalik vaidlustada Tartu Halduskohtu Johvi kohtumajas 30 paeva 
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LISA 1 

Narva Linnavolikogu 21.03.2019 otsuse nr 14juurde 

Puskini tn 7 ja selle rnaa-ala detailplaneeringu asukohaskeem 
Planeeringuala ligikaudne pindala 0,35 ha 
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