Eelnõu

Jõhvis

Uue liikluspinna kehtestamine

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.
Jõhvi Vallavalitsuse 17. märtsi 2021 korraldusega nr 2920 kehtestati Jõhvi valla Pauliku küla
Sambla kinnistu ja lähiala detailplaneering, mille kohaselt on Sambla katastriüksus (katastritunnus
25101:001:0277) ettenähtud jagada kaheksaks elamumaa ja üheks transpordimaa krundiks.
Sambla katastriüksuse omanik esitas 19. aprillil 2021 Jõhvi Vallavalitsusele avalduse nimetatud
katastriüksuse jagamiseks vastavalt kehtestatud detailplaneeringule. Moodustatavatele
katastriüksustele
soovib
omanik
aadressid
määrata
Sambla
tänava
järgi.
Jõhvi Vallavalitsus saatis Sambla katastriüksuse omanikule 10. mail 2021 kirja, milles andis teada,
et
katastriüksuste adresseerimiseks tänava järgi, tuleb esmalt kehtestada uus liikluspind ja määrata
liikluspinnale kohanimi. Sama kirjaga tegi Jõhvi Vallavalitsus ettepaneku kehtestada uus
liikluspind,
asendiplaanil
näidatud
piiride
(lisa),
kohanimega
Sambla
tänav.
KNS § 6 lõige 4 sätestab, et 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.
Sambla katastriüksuse omanik saatis 4. juunil 2021 Jõhvi Vallavalitsusele e-kirja, milles andis oma
nõusoleku.
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 16. juunist 2021 – 1. juulini 2021. 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“ , annab vallavalitsus
korralduse:
1. Kehtestada Jõhvi vallas Pauliku külas liikluspind asendiplaanil näidatud piirides (lisa) ja
määrata liikluspinna kohanimeks Sambla tänav.
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.

