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Lavretsovi tn 7 maa-a la detailplaneerin gu menetlu se lopetarnin e 

1. Asjaolud ja menetlu se kaik 

Lavretsovi tn 7 rnaa-ala detailplaneering on algatatud Narva Linnavolikogu 14.09.2006 otsusega 
or. 150 "Lavretsovi tn 7 maa-ala detailplaneering u algatamine". Algatamise taotlused esitas ja 
detailplaneering u labiviimist finantseerib 00 Durai. 

Detailplaneer ingu koosta mise eesmargiks on planeeritavale maa-alale ehituso iguse andmine 
olemasolevale restoranile mansardkorruse pealeehitamiseks; maa-ala heakorrastuse, haljastuse, 
liikluskorralduse (juurdepaasude ja parkimise) ja jalakaijate teede lahendamine, tehnovorkude 
asukoha maaramine ning nendega varustamise lahendamine. Planeeritava ala pindala on ca 0,0 1 
ha. Planeeritav ala asub Vanalinna linnaosas bast ionite pealsel alaI, mooda Lavretsovi tanavat. 
Maa-ala asub riiklikus muinsuskaitsetsoonis. 

Detailplaneeringu menetlus on kestnud tile 12 aasta, kuid selle ajajooksul ei ole planeeringut vastu 
v5etud. Kaasajaks on planeeringu lahteulesanne aegunud ning ei lahtu ka Narva Linnavo likogu 
24.01.2013 otsusega nr 3 kehtestatud Narva linna uldplaneeringust. 

Kaasaja l on planeeringuala maakatas tri paringu alusel 100% arirnaa sihtotstarbega kinnistu, mis on 
eraomaniku omanduses. Ehitisreg istri alusel asub planeeringualal 1960 aastal valminud 1
korruseline 70 m" ehitusaluse pinnaga hoone (kiirtoitlushoone). Planeeringuala asukoht on lisatud 
asukohaskeem ile (lisa 1). 

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 loike 4 kohaselt enne kaesoleva 
seaduse j5 ustumist algatatud detailplaneeringu menetlus viiakse lopule hiljemalt 20 18. aasta 1. 
juuliks. 

Haldusmenetluse seaduse § 43 Ig 2 satestab, et kui taotletud haldusakt otsusta takse ja tta andmata, 
antakse selle kohta vastav haldusakt. Detailplaneeringut ei ole huvitatud isiku poolt kohalikule 
omavalitsusele esitatud, mistottu on detailplaneeringu koostamine ja menet lemine veninud 
ebamoistlikult pikaks ning on otstarbekas haldusme netlus lopetada. 

Linnavalitsus on seisukohal, et detailplaneeringu koostamise lopetamine ei ole huvitatud isikule 
koormav, kuna vastavalt pohiseaduse § 32 on igauhel oigus enda omandit vabalt vallata, kasutada 
ja kasutada . Kaeso leva menetluse Iopetamine ei kitsenda kinnistute omanike seniseid kinnistu 
kasutamistingimus i. Seega voib kinnistu omanik ka peale detailplaneeringu algatamise otsuse 
kehtetuks tunnistamist kinnistut samadel alustel vabalt vallata, kasutada ja kasutada, Samuti on 
kinnistu omanikul voimalus taotleda uue detailplaneeringu algatam ist vastava lt kehtivale 
planeerimisseadusele. 



Nimetatud aja rnoodudes peab koh alik omavalitsus tegema detailplaneeringu kehtes tamise VO l 

kehtestamata jatmise ots use. Ta htaja kehtestamine aitab tagada, et detai lplanee ringute koostamine 
toimuks moistliku aja jooksul ega jaaks venima . Planeerimisseaduse § 129 loik e 1 kohaselt vo ib 
detailplaneeringu koostamise lopetada, kui koostam ise kaigus ilm nevad asjaolud, mis va listavad 
planeeringu elluviimise tul evikus. Planeerimisseaduse § 124 loike 2 kohaselt on detailpl aneeringu 
eesmark ee lkoige uldpl aneer ingu elluviimi ne ja planeeringualale ruumil ise terviklahenduse 
loom ine. 

Antud j uhul detailplaneeringu menetl emine rohkem kui 12 aastat ei ole mo istlik menetlus ja ei saa 
tagada noutud ruumilist planeerimist. 

Lavretsovi tn 7 rnaa-ala detailplaneeringu algatanud 00 Durai -d teavitati vastavast olukorras t nii 
ame ti kodulehel ilmunud teate ku i ka ajalehtedes "Pohj arannik'' j a "Gorod" kuulutuste kaudu. 00 
Durai-d teav itati taiendavalt nii 31.10.2018 e-pos tiga lahetatud kirja kui ka tahitud kirj a kirj a 
kaudu, mille vot tis vastu 00 Dura i juhatuse liige. Kirjas margiti, et vas tamata jatmise puhul on 30 
paeva moodu des oig usparane ee ldada, et algatajal puudub huvi algatatud detailplaneeringute 
protsessi jatkarni se vas tu ning soovitakse alustada detailplaneer ingu menet lusprotsessi 
lopetamisega. 00 Durai juhatu se liikme poolsest tahitud kirja kattesaami sest 18. detsembril 2018 
on moodunud enam kui 30 paeva, kuid vastust pole saabunud. 

Planeeringu koostamise korraldajal on diskretsioonioigus planeerimismenetlu s lcpetada, kui ta 
leiab, et menetletav planeering ei ole tulevikus elluvi idav oigusak tide muu tm ise tortu. 
Detailpl aneering pol e Iopuleviidud 1. j uuliks 2018 j a lahtuvalt EhS RS § 1 loige 4 kohase lt tuleb 
antud detai lplanee ringu menetlus lopetada. 

2. Oiguslikud alused 
2. 1. Haldusmenetluse seaduse § 43 loige 2 kohaselt ku i tao tletud haldusakt otsustatakse jatta 
andmata, antakse selle kohta haldusakt. Kui haldusorgani ini tsiatiivi l algatatud haldusmenetlu ses 
otsustatakse jatta haldusakt and mata, teavitatakse selles t adressaati ja haldusmenetlu s lopeb. 
2.2. Haldusmenetluse seaduse § 64 loige 2 kohaselt haldusorgan otsustab haldu sakti kehtetuks 
tunnistamise kaalutlusoiguse kohaselt , kui seadus ei kee la haldusakti kehtetuks tunnistada vo i ei 
kohusta haldusakti keht etuk s tunnistama . 
2.3. Haldus menetluse seaduse § 68 loige 2 kohase lt haldusakti kehtetuks tunnistamise otsustab 
haldusorgan, kelle padevuses oleks haldusakt i andmine kehtetuks tunnistami se ajal. 

3.0tsus 
Lopeta da Na rva Linnavolikogu 14.09.2006 ots use nr. 150 "Lavretsovi tn 7 maa -a la 
detai lpla neering u algatamine" alusel algatatud Lavretsov i tn 7 maa-a la detailp laneeringu 
menetlem ine. 

4. Rakendussatted 
4. 1 Narva Linnavalitsuse Arhi tektuuri-ja Linnaplaneerimise Ameti l ava ldada otsus aja lehes 
"Pohjarannik' ' ja "Narva Linnaleht" ning amet i veebilehel, teavitada otsusest huvitatud isikut. 
4.2 Tunnistada kehtetuks Narva Linnavolikogu 14.09.2006 otsus nr. 150 "Lavretsovi tn 7 maa -a la 
detailplaneeringu algata mine" 
4.3 Kaesolev otsus j oustub teatavakstegemisest. 



4.4 Kaesolevat otsust on voimalik vaidlustada Tartu Halduskohtu Johvi kohtumajas 30 paeva 
jooksu.l joustumi sest . .£
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Irina Janovits 
Linnavolikogu esimees 



LISA 1 

NarvaLinnavolikogu 21.03.2019 otsuse nr 15 juurde 

Lavretsovi to 7 maa-ala detailplaoeeriogu asukohaskeem 
Planeeringuala ligikaudne pindala 0,01 ha 
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