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OTSUS
 
Narva 21.02.2019 nr 3 

Daumani 13a detailplaneeringu menetluse lopetamine 

1. Asjaolud ja menetluse kaik 
Daumani 13a detailplaneering on 'algatatud Narva Linnavolikogu 19.06.2003 otsusega ill 
74/18 "Detailplaneeringu algatamine aadressil Daumani 13a". Aigatamise taotluse esitas ja 
detailplaneeringu labiviimist finantseerib ou Mann Grupp. 

Detailplaneeringu menetlus on kestnud tile 15 aasta, kuid selle aja jooksul ei ole planeeringut 
vastu v5etud. Menetlusprotsessi jooksul pole huvitatud isiku poolt Narva Iinna Arhitektuuri
ja Linnaplaneerimise Ametile esitatud taiendavat dokumentatsiooni . Planeeringu 
lahreulesanne on aegunud ning ei ole kooskolas Narva Linnavolikogu 24 .01.2013 otsusega ill 
3 kehtestatud Narva linna tildplaneeringuga. 

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 loike 4 kohaselt enne 
kaesoleva seaduse j5ustumist algatatud detailplaneeringu menetlus viiaks e lopule hiljemalt 
2018. aasta 1. juuliks. 

Nimetatud aja rnoodudes peab kohalik omavalitsus tegema detailplaneeringu kehtestamise 
v5i kehtestamata jatmise otsuse. Tahtaja kehtestamine aitab tagada, et detailplaneeringute 
koostamine toimuks moistliku aja jooksul ega jaaks venima. Planeerimisseaduse § 129 loike 
1 kohaselt v5ib detailplaneeringu koostamise lopetada, kui koostamise kaigus ilmnevad 
asjaolud, mis valistavad planeeringu elluviimise tulevikus. Planeerimisseaduse § 124 loike 2 
kohaselt on detailplaneeringu eesmark eelk5ige uldplaneeringu elluviimine j a 
planeeringualale ruumilise terviklahenduse loomine. 

Antud juhul detailplaneeringu menetlemine rohkem kui 15 aastat ei ole m5istlik menetlus j a 
ei saa tagada n5utud ruumilist planeerimist. 

Daumani 13a detailplaneeringu algatanud 00 Mann Grupp-i on teavitatud vastavast 
olukorrast nii ameti kodulehel ilmunud teate kui ka ajalehtedes "Pohjarannik" ja "Gored" 
kuuluruste kaudu. 00 Mann Grupp-i teavitati taiendavalt digiallkirjastatud kirj a kaudu. 00 
Mann Grupp-i esindaja kinnitas 4. veebruaril 20 19 digiallkirjastatud vastuses, et ou Mann 
Grupp palub 15petada aadressil Daumani tn 13a algatatud detail planeeringu rnenetlust, sest 00 
Mann Grupp-il puudub huvi algata tud detailp laneeringu protsessi jatkarnise vastu. 

Ulaltoodud asjaoludest lahtuvalt tuleb Narva Linnavol ikogu 19.06 .2003 otsuse ill 74/18 
"Detailplaneeringu algatamine aadressil Daumani 13a" alusel algatatud Daumani 13a 
detailplaneeringu menetlemine lugeda algataja soo via valduse alusel Iopetaruks. 



2. Oiguslikud alused 
2.1.	 Haldusmenetluse seaduse § 68 loige 2 kohaselt haldusakti kehtetuks tunnistamise 

otsustab haldusorgan, kelle padevuses oleks haldusakti andmine kehtetuks tunnistamise 
ajaI. 

2.2 . Planeerimisseaduse § 129 Ioike 1 punkti 2 kohaselt	 detailplaneeringu koostamise voib 
lopetada, kui kinnisasja omanik esitab taotluse detailplaneeringu koos tamise 
15petamiseks. 

3.0tsus 
Lopetada Daumani 13a detailplaneeringu menetlemine. 

4. Rakendussatted 
4.1 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametil avaldada otsus ajalehes 
"P5hjarannik" ja "Narva Linnaleht" ning ameti veebilehel, teavitada otsusest huvitatud isikut. 
4.2 Tunnistada kehtetuks Narva Linnavolikogu 19.06.2003 otsus nr 74/18 "Detailplaneeringu 
algatamine aadressil Daumani 13a". 
4.3 Kaesolev otsus joustub teatavakstegemisest. 
4.4 Kaesolevat otsust on voimalik vaidlustada Tartu Halduskohtu Johvi kohtumajas 30 paeva 
jooksul j5ustumisest. 
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