NARVA LINNAVALITSUS

KORRALDUS
Narva

15.05.2019.am 322-k

Narva Linnavalitsuse 20.02.2019. a korralduse nr 126-k'oProjekteerimistingimuste
kinnitamine (faime tn 15 ilhepereelamu pilstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)"
punkti

l

muutmine

1. ASJAOLUD JA MENETLUSE KIiIK
25.04.2019. a taotles (taotlus ttr 446211-12.1) Yjatseslav Akatd5ev Narva Linnavalitsuse
20.02.2019. a korralduse nr T26-k "Projekteerimistingimuste kinnitamine (Taime tn 15
tihepereelamu piistitamine ilma detailplaneeringut koostamata)" rihepereelamu mahu 704 m3
muutmist kuni 741 m3.
Antud taotlus vdib rahuldada, kuna see ei kiii vastu Planeerimisseaduse $125 ldikega 5, kus
siitestatakse, et kohaliku omavalitsuse iiksus vdib lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse
korral detailplaneeringut koostamata piistitada v6i laiendada projekteerimistingimuste alusel
olemasoleva hoonestuse vahele jiiiivale kinnisasjale iihe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui:
ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna viiljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas
piirkonna hoonestuslaadi.
Naaberkrunti hoonetel on sarnased projekteerimislahendused ja hoonete mahud.

2. oIGUSLIKUD ALUSED
2.l.Haldusmenetluse seaduse $ 64 l6ike 1 kohaselt haldusakti kehtetuks tunnistamise kohta siitestatut
kohaldatakse ka haldusorgani poolt haldusakti muutmise suhtes.
2.2.Haldusmenetluse seaduse $ 68 l6ike 2 kohaselt haldusakti kehtetuks tunnistamise otsustab
haldusorgan, kelle piidevuses oleks haldusakti andmine kehtetuks tunnistamise ajal.
3. OTSUS

Muuta Narva Linnavalitsuse 20.02.2019. a korralduse nr 126-k "Projekteerimistingimuste
kinnitamine (Taime tn 15 iihepereelamu piistitamine ilma detailplaneeringut koostamata)" punkti
ning kinnitada jiirgmises redaktsioonis:
,,Taime tn 15 kinnistu asub vtiikeelamu rajoonis. Selles rajoonis asuva ehitise (Jdesuu tn 7) sobiv
maht, mis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna viiljakujunenud keskkonda, on iiksikelamu 741m3 (esimese komrse puhtast pdrandast pri<iningu soojusisolatsioonini). Liihtudes eeltoodust
kohalik omavalitsus v6ib lubada detailplaneeringut koostamata Taime tn 15 tihepereelamu
ptistitamist juhul, kui planeeritud hoone maht vastab mahule 741m3 (esimese korruse puhtast
pdrandast pri<iningu sooj usisolatsioonini)."
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4. RAKENDUSSATTED
4. 1 Korraldus jdustub alates teatavakstegemisest.
4.2Konalduse peale v6ib esitada Narva Linnavalitsusele vaide haldusmenetluse
seaduses siitestatud korras 30 piieva jooksul arvates korraldusest teadasaamise ptievast vdi
esitada kaebuse Tartu Halduskohtu J6hvi kohtumajale halduskohtumenetluse seadustikus
sZitestatud korras 30 piieva jooksul
rralduse teatavakstegemisest.
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