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Rakvere tn 59, Rakvere tn 61, Rakvere tn 61a ja
Paju tn 5 maa-alade detailplaneeringu
vastuvormine ja avaliku valjapaneku korraldamine

1. Asjaolud ja menetluse kaik
Detailplaneeringu algatamise ettepaneku on esitanud
Promelauks juhatuse liige Inna Iljina
isikus ning planeering algatati 09.06.2016 Narva Linnavolikogu otsusega ill 188 "Rakvere tn
59, Rakvere tn 61, Rakv ere tn 61a ja Paju tn 5 maa-alade detailplaneeringu koostamise
algatamine ".
Planeering on kooskolastatud lahteseisukohtades loetletud asutuste ja isikutega. 11.07.2017
kooskolastas Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet Narva
poolt koostatud Rakvere tn 59, Rakvere tn 61, Rakvere tn 61a ja Paju tn 5
Ehitusprojekt
maa-alade detailplaneeringu tOo ~ 454-2016.
Vastuvotmisele esitatud detailplaneeringuga moodustatakse planeeringualal ilks arimaa
sihtotstarbega krunt Pos 1 pindalaga 5441 m" ning viis vaikeelamumaa sihtotstarbega krunti:
Pos 2 - 1618 m", Pos 3 -1605 rn", Pos 4 - 1509 m', Pos 5 - 1552 m", Pos 6 -1848 m 2 •
Pos 1 arimaa sihtotstarbega krundile maaratakse ehitusoigus kurri kahe maksimaalselt 3
korruselise (kuni 16 m) hoone ehitamiseks. Esifassaad peab olema atraktii vne ja linnaelanikule
avatud. 52 kohaline parkla on lahendatud oma krundile hoone taha ning ka osaliselt renditud
linnamaale. Minimaalne haljastuse protsent arikrundil on 15%.
Igale Pos 2-6 vaikeelamumaa krundile on kavandatud ilks kuni 2-korruseline pereelamu
korgusega kuni 9 m ja ilks abihoone kcrgusega kuni 5 m. lgale krundile on kavandatud
vahemalt 2 parkimiskohta krundi piirides. Minimaalne haljastuse protsent Pos 2-6 jaoks on
60%.
Rakvere tn 59, Rakvere tn 61, Rakvere tn 61a ja Paju tn 5 maa-alade detailplaneering peab
lahendama liikluskorralduse (juurdepaasud ja parkimine), maa-ala heakorrastuse kusimused,
maarama tehnovorkude asukohad.
Detailplaneeringu maa-ala asub Narva linnas Sutthoffi linnaosas ning selle planeeringuala
pindala on ca 1,9 ha.
Kehtiva Narva uldplaneeringu jargi on antud ala maakasutuse sihtotstarbeks vaikeelarnu
reservmaa, vaikeelamumaa ja arimaa. Vastuvoetav Rakvere tn 59, Rakvere tn 61, Rakvere tn
61a ja Paju tn 5 maa-alade detailplaneering ei too kaasa kehtiva Narva linna uldplaneeringu
muutmise ega tapsustamise ettepanekut.
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2. Oiguslikud alused
2.1. Narva Linnavolikogu 09.06.2016 otsuse ill 188 "Rakvere tn 59, Rakvere tn 61, Rakvere tn
61a ja Paju tn 5 maa-alade detailplaneeringu koostamise algatamine " punkti 4.1. kohaselt
detailplaneeringu korraldajaks on Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise
Arnet ;
2.2. Narva Linnavolikogu 17.11.2016 maarusega ill 23 kehtestatud Narva Linnavalitsuse
Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Arneti pohimaaruse §7 punkti 7 ja 8 Arhitektuuri- ja
planeerimise osakonna pohiulesandeks on planeerimistegevuse korraldamine linna
territooriumil ja detailplaneeringute lahteulesannete koostamine ja detailplaneeringute
koostamise korraldamine;
2.3. Planeerimisseaduse § 134 kohaselt teeb planeeringu koostamise korraldaja parast
detailplaneeringu kooskolastamist detailplaneeringu vastuvotmise otsuse, millega kinnitab, et
detailplaneering vastab oigusaktidele ja valla v5i linna ruumilise arengu eesmarkidele,

3.0tsus
Votta vastu Rakvere tn 59, Rakvere tn 61, Rakvere tn 61a ja Paju tn 5 maa-alade
detailplaneering pindalaga ca 1,9 ha, Narva Ehitusprojekt 00 t66 nr 454-2016 (vastavalt
lisatud detailplaneeringu pohijoonisele - Lisa 1) ning korraldada detailplaneeringu avalik
valjapanek,
4. Rakendussatted
4.l.Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametil avaldada otsus ajalehes
" Pohj arannik" ja "Topoo" ning ameti veebilehel.
4.2.Kaesolev korraldus joustub teatavakstegemisest.
4.3.Kaeso1evat korraldust on voirnalik vaidlustada Tartu Halduskohtu Johvi kohtumajas 30
paeva jooksul joustumisest.
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