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NARVA LINNAVOLIKOGU
OTSUS

Narva

20.09.2 0 18 nr 51

Narva Linnavolikogu 01.06.2006 otsuse nr 88 " Honor ja Victori a bastion ide ning selle
lah iala deta ilplaneer ingu algatamin e" kehtetuks tunnista mine j a pla neer ingu menetluse
lopetamine

1. Asjaolud ja menet lus e k aik
Honor ja Victoria bastion ide ning selle lahiala detai lplaneering on algatatud 0 1.06.2006 Na rva
Linnavo likogu otsusega nr 8 " Honor j a Victoria bast iooni de ning selle lahiala detai lplaneeringu
algatamine". A1gatamise ette paneku esitas Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja
Linnaplaneerimise Amet. Detailplaneeringu koostaja vastavalt proj ekteerimise toovotulepingule
nr 11 ~5 8on Sw eco Projekt AS , registrikood 11304200 (varem AS ETP Grupp, registrikood
10037406).
Honor ja Victoria bastioonide ning selle lahiala detai lplaneeringu iileanne on planeeritava maa
ala korrastami ne; pargi heakorrastuse lahendami ne, bastio nide korrastamine , kruntideks
jagamine, ehitusoiguse maaramine, liikluskorralduse ja parkimise maararnine, haljastuse ja
jalakaijate teede lahendamine, tehnovorkude asukoha maaramine ning nendega varust am ise
lahendamine.
Detailplaneeringu menetlus on kestnud ule 10 aasta, kuid selle aj a jooksul ei olnud planeeringud
vastu voetud. Planeeringu lahteulesanded on aegunud ning ei ole koskolas Narva Linnavolikogu
24.01.2 0 13 otsusega nr 3 kehtestatud Narva linna iildp laneering uga. Detai lplaneeringute
algatamisest on moo du nud pikk ajavahemik, mi lle jo oksul on muutunud linnakeskkond, nii
linnael anike kui ka avalik huvi. Planeerimisseaduse § 124 Ig 2 kohaselt on detailplaneeringu
eesmark eelk oig e iildplaneeringu elluviimine ja plan eeringualale ruumilise tervi klahenduse
loom ine.
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Amet on seisukohal, et kuna Narva
Linnavolikogu 01.06.2006 otsuse nr 88 tegemisest on moodunud liiga pikk ajavahemikning
vahepealsel ajal on toimunud olulised muudatused iildistes linnaehituslikes seisukohtades, on
konealune planeering tanapaevases kontekstis realiseerimatu ning ei ole otstarbekas seda edasi
menetleda.
Ulalto odust lahtudes tule b Narva Linnavolikogu 0 1.06.2 006 otsus nr 88 " Ho nor ja Victoria
bastioonide ning selle lahiala detailplaneeri ngu algatamine" tunnistada kehtetuks

2. Oiguslikud alused
Haldusme netluse seaduse § 68 loige 2 kohaselt haldusakti kehtetuks tunnistamise otsustab
haldusorgan, kelle padevuses ole ks hald usakti andmine kehtetuks tunni stamise ajal. Muu

haldusorgan voib haldusakti kehtetuks tunnistada ainult seaduses satestatud juhul. Padevust
uletades antud haldusakti voib tunnistada kehtetuks ka haldusakti andnud haldusorg an.

3. Otsus
Tunnistada kehtetuks Narva Linnavolikogu 01.06.2006 otsus nr 88 "Honor ja Victoria
bastioonide ning selle lahiala detailplaneeringu algatamine" Iopetada detailplaneeringu
menetlemine.
4. Rakendussatted
4.1. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametil aval dada otsus ajalehes
"P5hj arannik" ja "Topon" ning ameti veebilehel.
4.2. Kaesolev otsus j5ustub teatavakstegem isest.
4.3. Kaesolevat otsust on voimalik vaidlustada Tartu Halduskohtu Johvi kohtumajas 30 paeva
jooksul j5ustumisest.
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