VÄIKE-MAARJA VALLAVALITSUS
KORRALDUS
Väike-Maarja
Eelnõu: Kohanime määramine, Nurme tänav
Koha-aadressi kohaleviiv funktsioon on inimelude, vara, riigi toimimise, oodatud külaliste
kohalejõudmise, postisaadetiste sihtkohta jõudmise, turisminduse toimimise ja muu jaoks olulise
tähtsusega. Koha-aadress peab viima kohale.
Kohanimi määratakse aadressikohale ruumiandmete seaduse tähenduses. Liikluspind (tänav)
on aadressikoht, mille nime kasutatakse teiste aadressiobjektide aadressis. Koha-aadressi üks
komponent on liikluspinna (tänava) nimi. Liikluspinna nimi on kohanimi.
Liikluspinna kohanime määrajaks on kohanimeseaduse alusel kohalik omavalitsus. Kohalik
omavalitsus vastutab oma territooriumil toimiva aadressisüsteemi eest tervikuna.
Väike-Maarja vallavalitsus kavatseb määrata Väike-Maarja alevikus asuvalt Nurme ja Põllu tänavate
ristmikult alguse saavale Väike-Maarja – Kaarma teele (teeregistri number 9270019) liikluspinna
kohanimeks Nurme tänav. Sisuliselt on tegemist Väike-Maarja aleviku Aia tänavalt algava Nurme
tänava pikendamisega Ebavere külla, st Nurme tänav kulgeb katkematu joonena Väike-Maarja
aleviku Aia tänavalt Ebavere külas asuva Kaarma tööstustsoonini. Kohanime määramiseks ja kohaaadresside muutmiseks viiakse läbi haldusmenetlus.
Kuna teeregistri tee (Väike-Maarja – Kaarma tee) ruumikuju ja liikluspinna ruumikuju kattuvad kogu
ulatuses, siis peab ka nimi olema teeregistris (tee nimetus) ja kohanimeregistris (tee või liikluspinna
kohanimi) täpselt ühesugune. Seetõttu tuleb muuta ka teeregistris tee nimi.
Pärast liikluspinnale kohanime määramist on kohalikul omavalitsusel tulenevalt ruumiandmete
seadusest kohustus määrata aadressiobjektidele liikluspinna kohanime järgi uued koha-aadressid.
Määrates Väike-Maarja – Kaarma teele liikluspinna kohanimeks Nurme tänav, tuleb muuta
liikluspinna äärsete aadressiobjektide (ehitistega katastriüksused) koha-aadressid. Nummerdamisel
jätkatakse Väike-Maarja alevikust alanud numeratsiooni arvestades varunumbritega.
Kohanimeseaduse § 3 lõike 2 ja lõike 7 punkti 1, § 4 lõike 1 punkti 4, § 5 lõike 1 punkti 3 ja lõike 4, §
6 lõiked 1 ja 2, ruumiandmete seaduse § 44 punkti 1, § 54, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse
§ 22 lõike 2, Vabariigi Valitsuse 07.01.2016 määruse nr 1 „Teeregistri põhimäärus“ § 12 lõike 2,
Vabariigi Valitsuse 08.10.2015 määruse nr 103 „Aadressiandmete süsteem“ § 15 lõike 1, riigihalduse
ministri 15.01.2016 määruse nr 2 „Kohanime vormistamise ja kasutamise kord“ § 2 lõike 1, § 5 lõike
1, Väike-Maarja Vallavolikogu 28.03.2018 määruse nr 17 „Küsimuste lahendamise volitamine“ ning
eelneva alusel annab Väike-Maarja Vallavalitsus korralduse:

1.

Määrata Väike-Maarja alevikus ja Ebavere külas asuva tee (teeregistri nr 9270019) liikluspinna
kohanimeks Nurme tänav.

2.

Määrata tee nr 9270019 nimeks Nurme tänav.

3.

Muuta Väike-Maarja alevikus Aia tänavalt algava liikluspinna, Nurme tänav, ruumikuju ja
pikendada seda Ebavere külas Kaarma tööstustsoonini vastavalt korralduse lisaks olevale
asendiplaanile.

4.

Tunnistada kehtetuks Väike-Maarja Vallavalitsuse 25.01.2017 korralduse nr 44 „Ametlike
kohanimede määramine“ Lisas 3 toodud Nurme tänava ruumikuju.

5.

Korraldus jõustub teatavakstegemisest.

6.

Korraldust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavakstegemisest, esitades vaide VäikeMaarja Vallavalitsusele või kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus
sätestatud korras.

