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Juhhanovi tn 5 maa-ala detailplaneeringu menetluse IOpetamine 

1. Asjaolud ja menetluse kaik 
Juhhanovi tn 5 maa-ala detailplaneering on algatatud 14.12.2006 otsusega nr 235 "Juhhanov i tn 
5 maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine". Algatamise taotlu se esi tas ja 
detail planeeringu labiviimist finants eerib Eesti Vabariigi Siseministeerium. 

Detailplaneeringu koostamise eesmargiks on planeeritavale maa-alale ehitusoiguse maaramine 
uue Siseministeeriumi valitsemisalas olevate asutuste uhise haldushoone ehitamiseks, maa- ala 
krundipiiride tapsustarnine, liikluskorral duse (juurdepaasude ja parkimise) ja jalakaij ate teede 
lahendamine, maa- ala heakorrastuse j a haljastuse korraldamine, tehnovorkude asukoha 
maaramine ning nendega varustamisega lahendamine. Planeeritav ala pindala on ca 2,4 ha. 
Planeeritav ala asub Narva linnas Sutthoffi linnaosas, endise linna lihatoos tuse ning Paju Kooli 
vahetus Iaheduses. 

Detailplaneeringu menetlus on kestnud tile 12 aasta. Selle aja jooksul ei ole detailp laneeringut 
vastu voetud ja menetlemise jooksul po le huvitatud isiku poolt Narva Linnav alitsuse 
Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ame tile esitatud taiendavat dokumentatsiooni. P laneeringu 
lahteulesanne on aegunud ning ei ole kooskolas Narva Linnavolikogu 24.01.2013 otsusega or 3 
kehtestatud Narva linna lildplaneeringuga. 

Ehitusseadustiku ja planeerimi sseaduse rakendamise seaduse § 1 loike 4 kohaselt enne 
kaesoleva seaduse joustumist algatatud detai lplaneeringu menetlus vi iakse lopul e hiljemalt 
2018. aasta 1. j uuliks. 

Nimetatud aja moodudes peab kohalik omavalitsus tegema detailplaneeringu kehtestamise voi 
kehtestamata jatmise otsuse. Tahtaja keh testam ine aitab tagada, et deta ilplaneeringute 
koostamine toimuks moi stliku aja jooksul ega jaaks venima. Planeerimisseaduse § 129 loike 1 
kohaselt voib detailplaneeringu koostamise Iopetada, kui koostamise kaigus ilmne vad asjaolud, 
mis valistavad planeeringu elluviimise tulevikus. Planeerimisseaduse § 124 loike 2 kohase lt on 
detailplaneeringu eesmark eelkoige lildplaneeringu elluviimine ja planeeringualale ruumilise 
terviklahenduse loomine. 

Antud juhul detailplaneeringu menetlemine rohkem kui 12 aasta ei ole moistlik menetlus j a ei 
saa tagada noutud ruumilist planeerimist. 

Juhhanovi tn 5 maa-ala detailplaneeringu algatanud Eest i Vabariigi Siseministeeriumit on 
teavitatud vastavast olukorrast nii ameti kodulehel ilmunud teate kui ka aja lehtedes 
"Pohjarann ik" ja "G ored" kuulutuste kaudu. Eest i Vabariigi Siseministeerium it teavitati 



taiendavalt tahitud kirja kaudu. Eesti Vabariigi Siseministeeriumi esindaja kinnitas 14. 
novembril 2018 saadetud digiallkirjastatud vastuses, et Eesti Vabariigi Siseministeerium ei vaja 
antud maauksust ning palub detailplaneeringu menetlus lopetada. 

Ulaltoodud asjaoludest lahtuvalt tuleb 14.12.2006 otsus nr 235 "Juhhanovi tn 5 maa-ala 
detailplaneeringu koostamise algatamine" alusel algatatud Juhhanovi tn 5 maa-ala 
detailplaneeringu menetlemine lugeda algataja sooviavalduse alusel lopetatuks. 

2. Oiguslikud alused 
2.1. Haldusmenetluse seaduse	 § 68 lcige 2 kohaselt haldusakti kehtetuks tunnistamis e otsustab 

haldusorgan, kelle padevuses oleks haldusakti andmine kehtetuks tunnistamise ajal. 
2.2. Planeerimisseaduse § 129 loike	 1 punkti 2 kohaselt detailplaneeringu koostamise voib 

lopetada, kui kinnisasja omanik esitab taotluse detailplaneeringu koostamise lopetamiseks. 

3.0tsus 
Lopetada Juhhanovi tn 5 maa-ala detailplaneeringu menetlemine. 

4. Rakendussatted 
4.1 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametil avaldada otsus ajalehes 
"Pohj arann ik" ja "Narva Linnaleht" ning ameti veebilehel, teavitada otsusest huvitatud isikut. 
4.2 Tunnistada kehtetuks Narva linnavolikogu 14.12 .2006 otsus nr 235 "Juhhanovi tn 5 maa-ala 
detailplaneeringu koostamise algatamine". 
4.3 Kaesolev otsus joustub teatavakstegemisest. 
4.4 Kaesolevat otsust on voirnalik vaidlustada Tartu Halduskohtu Johvi kohtumajas 30 paeva 
jooksul joustumisest. 
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