Eelnõu

Jõhvis
Liikluspinna kehtetuks tunnistamine
Kohanimeseaduse (edaspidi 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 nimemäärajaks kohalik omavalitsus.
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 4 kohaselt peab kohanimi olema määratud aadressikohale ruumiandmete
seaduse tähenduses. Ruumiandmete seaduse (RAS) § 44 punkti 1 alusel on aadressikoht
ehitusseadustiku tähenduses tee (edaspidi liikluspind), mille nime kasutatakse teiste
aadressiobjektide aadressis.
RAS § 48 punkt 2 sätestab, et unikaalaadressi nõudega alal, samuti aadressikoha olemasolul nii
unikaalaadressi nõudega alal kui ka väljaspool seda määratakse hoonete, aadressi vajavate
hooneosade ja hoonestatud või hoonestatavate maaüksuste lähiaadressid piirkonniti sama
aadressikoha järgi.
KNS § 7 lõike 5 alusel võib kohanime kehtetuks tunnistada, kui nimeobjekti tegelikkuses ei ole.
Jõhvi vallas Puru külas on Jõhvi Vallavolikogu 18. detsembri 2008 otsuse nr 267
„Aadressandmete määramine“ punktiga 1.8 määratud liikluspind kohanimega Jaamaküla tee.
Nimetatud liikluspinna järgi maaüksuste ja hoonete aadresse määratud ei ole. Ala, kus Jaamaküla
tee asub, ei ole unikaalaadressi nõudega. Liikluspinna kehtetuks tunnistamisega kaob kohustus
määrata maaüksuste ja hoonete aadressid liikluspinna järgi.
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.
Haldusmenetluse seaduse § 68 lõike 2 alusel otsustab haldusakti kehtetuks tunnistamise
haldusorgan, kelle pädevuses oleks haldusakti andmine kehtetuks tunnistamise ajal.
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.
Liikluspinna Jaamaküla tee ruumikuju paikneb osaliselt Sinilille (katastritunnus
25201:003:0012) ja Uus-Puru (katastritunnus 25201:003:0210) maaüksustel. Jõhvi Vallavalitsus
saatis nimetatud maaüksuste omanikele teavitused 14. septembril 2021. Kirjalikke arvamusi või
ettepanekuid 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 18. jaanuarist 2022 – 2. veebruarini 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 haldusmenetluse seaduse § 68 lõike 2, Jõhvi Vallavalitsus
annab
korralduse:
1. Tunnistada kehtetuks Jõhvi Vallavolikogu 18. detsembri 2008 otsuse nr 267 punkt 1.8, millega
määrati Jõhvi vallas Puru külas asuv liikluspind (asendiplaan lisatud) kohanimega Jaamaküla tee.
2. Korraldus jõustub asjaosalistele teatavakstegemisest.
3. 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.

