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Liikluspinna kehtetuks tunnistamine ning
väikekoha kehtestamine
Aluseks võttes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ja kohanimeseaduse § 4 lg 1
punkti 4, § 5 lg 1 punkti 3, § 6 lg 1 ja 2 ning § 7 lg 2 punkti 3 ja lähtudes vallavalitsuse ettepanekust,
vallavolikogu
otsustab:
1. Tunnistada kehtetuks Jõhvi vallas Linna külas asuv liikluspind, asendiplaanil märgitud (lisa 1),
kohanimega Laane tänav.
2. Kehtestada Jõhvi vallas Linna külas väikekoht asendiplaanil näidatud piirides (lisa 2) ja määrata
väikekoha kohanimeks Laane väikekoht.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
4. Käesoleva otsuse peale võib esitada vaide Jõhvi Vallavolikogule haldusmenetluse seaduses
sätestatud alustel ja korras või esitada kaebus Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajale
halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud alustel ja korras 30 päeva jooksul alates käesoleva otsuse
teada saamisest või päevast millal asjast huvitatud isik pidi käesolevast otsusest teada saama.
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Seletuskiri
Ruumiandmete seaduse (RAS) § 48 lõige 6 sätestab, et liikluspinna järgi määratavates
lähiaadressides kasutatavad aadressinumbrid määratakse viisil, mille kohaselt ühel pool liikluspinda
kõrvuti asetsevatel maaüksustel või järjestikku paiknevatel hoonetel on paaritud numbrid ja teisel pool
liikluspinda asetsevatel maaüksustel või järjestikku paiknevatel hoonetel on paarisnumbrid. Linna
külas on Laane tänava järgi aadressid määratud selliselt, et ühel pool liikluspinda on nii
paarisnumbrid kui ka paaritud numbrid. Laane tänava piirkonnas asuvate maaüksuste paiknemine on
selline, et ühe liikluspinna järgi ei ole võimalik õiget numereerimist rakendada. Liikluspinna järgi
aadresside määramiseks tuleks kehtestada liikluspindu juurde, aga see tekitaks pigem segadust. Antud
olukorra lahendamiseks on vajalik kehtestada väikekoht. Väikekoht vastavalt RAS § 44 punktile 2 on
asulast väiksem maa-ala, mille nime kasutatakse teiste aadressiobjektide aadressides.
Väikekohajärgsel adresseerimisel võib nummerdada maaüksused ja hooned järjest nii, et samal pool
teed on nii paaris- kui ka paaritud numbrid. Määrates Linna külla Laane väikekoha, jäävad enamikes
aadressides numbrid samaks (Laane tn 16 osas tuleb ka number muuta), aga nimi muutub (nt Laane
tn 1 muudetakse Laane vkt 1).
Kohanimeseaduse § 6 lõike 8 alusel avalikustab kohalik omavalitsus kohanime määramise eelnõu
vähemalt 15 päeva enne kohanime määramise otsuse tegemist. Eelnõu avalikustatakse Jõhvi valla
kodulehel ja aadressiobjekti omanikele saadetakse teavitused väikekoha määramise kohta ning sama
kirjaga tehakse ettepanek uue aadressi määramise kohta. Aadressiobjekti omanik peab kirjaliku
arvamuse esitama 15 päeva jooksul teate saamisest arvates. Volikogule saab eelnõu esitada peale
eelnõu avalikustamist ja arvamuste saamist.
Eelnõu koostas Serli Murik.

