Eelnõu

Jõhvis
Ühissõidukipeatuste kohanimede määramine,
muutmine ja kehtetuks tunnistamine
(avalikustamisele suunamine)
Kohanimeseaduse (KNS) § 6 lõike 1 alusel kohanime määramise korraldab ja otsuse teeb
kohanimemääraja omal algatusel või füüsilise või juriidilise isiku kirjaliku taotluse alusel. KNS §
5 lg 1 punkti 3 ja lõike 4 kohaselt on kohanimemäärajaks kohalik omavalitsus. Jõhvi
Vallavolikogu 19. märtsi 2020 otsusega nr 217 „Otsustusõiguse ja ülesannete täitmise
delegeerimine“ delegeeriti Jõhvi Vallavalitsuse pädevusse kohanimeseadusega kohaliku
omavalitsuse, kohaliku omavalitsusüksuse või kohaliku omavalitsusorgani pädevusse antud
küsimuste otsustamine ja ülesannete täitmine.
MTÜ Ida-Viru Ühistranspordikeskus korrastab riiklikku ühistranspordiregistrit ning seoses
sellega esitas Jõhvi Vallavalitsusele ettepaneku Jõhvi valla ühissõidukipeatuste nimede
määramiseks, muutmiseks ja kustutamiseks vastavalt ettepanekule lisatud nimekirjale.
Ettepaneku alusel soovitakse täpsustada ühissõidukipeatuste kohanimesid, määrata
olemasolevatele peatustele kohanimed ning kustutada ühissõidukipeatused, mis on likvideeritud
või määratud topelt.
KNS § 3 lõike 7 alusel on kohanime määramine kohanimepanek ametliku nimeta nimeobjektile,
ametliku kohanime või nimeobjekti ruumikuju muutmine ja ametliku kohanime kehtetuks
tunnistamine.
KNS § 4 lg 1 punkti 5 kohaselt on ühissõidukipeatuste kohanimede määramine kohustuslik.
KNS § 7 lg 2 punkti 3 alusel võib ametlikku kohanime muuta, kui nimeobjekti või planeeringu
muutumise tõttu on kasutusel olev kohanimi eksitav või kui kasutusel olev kohanimi ja
nimeobjekti ruumikuju ei taga üheselt mõistetavust ning sama paragrahvi punkti 5 alusel võib
kohanime kehtetuks tunnistada, kui nimeobjekti tegelikkuses ei ole.
KNS § 6 lõike 4 alusel eraomandis olevale maaüksusele või sellel paiknevale nimeobjektile
kohanime määramise kavatsusest teavitab kohanimemääraja asjaomast maaomanikku posti teel,
küsides tema arvamust. Maaomanik peab kirjaliku arvamuse esitama teate saamisest alates 15
päeva jooksul. Arvamuse tähtajaks esitamata jätmisel loetakse maaomaniku nõusolek saaduks.
Ühissõidukipeatus Jõhvi äripark asub eraomandis oleval Jordi tee L2 maaüksusel (katastritunnus
25201:005:0411). Jõhvi Vallavalitsus saatis nimetatud maaüksuse omanikule teavituse 7. juunil
2022. Kirjalikke arvamusi või ettepanekuid esitati/ ei esitatud.
KNS § 6 lõike 8 alusel avalikustab kohalik omavalitsus kohanime määramise eelnõu vähemalt
15 päeva enne kohanime määramise otsuse tegemist. Jõhvi Vallavalitsus avalikustas korralduse
eelnõu Jõhvi valla kodulehel 7. juunist 2022 – 22. juunini 2022. Kirjalikke ettepanekuid esitati/ei
esitatud.
Aluseks võttes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 punkti 4, kohanimeseaduse §
5 lõike 4 ja § 6 lõike 2, Jõhvi Vallavolikogu 19. märtsi 2020 otsuse nr 217 „Otsustusõiguse ja
ülesannete täitmise delegeerimine“ ja lähtudest MTÜ Ida-Viru Ühistranspordikeskus 30. mai
2022 kirjast nr 5, Jõhvi Vallavalitsus annab:

korralduse:
1. Muuta Jõhvi vallas asuvate ühissõidukipeatuste kohanimed vastavalt korralduse lisale 1.
2. Määrata Jõhvi vallas asuvate ühissõidukipeatuste kohanimed vastavalt korralduse lisale 2
(asendiplaanid asukoha kohta lisades 4-12).
3. Tunnistada kehtetuks lisas 3 toodud Jõhvi vallas asuvad ühissõidukipeatuste kohanimed.
4. Korraldus jõustub asjaosalistele teatavakstegemisest.
5. Käesoleva korralduse peale võib esitada vaide Jõhvi Vallavalitsusele haldusmenetluse
seaduses sätestatud alusel ja korras või esitada kaebus Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajale
halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud alustel ja korras 30 päeva jooksul alates käesoleva
korralduse teadasaamisest või päevast millal asjast huvitatud isik pidi käesolevast korraldusest
teada saama.

