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Korraldus antakse kohanimeseaduse § 5 lõike 1 punkti 3 ja Paide Linnavolikogu 18. jaanuari
2018 määruse nr 3 „Kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesannete täitmine Paide
linnas“ § 10 punkti 13 alusel ning juhindudes kohanimeseaduse § 3 lõike 7 punktist 2, § 6
lõigetest 1, 2 ja 8, § 7 lõike 2 punktidest 3 ja 6, haldusmenetluse seaduse §-st 75,
halduskohtumenetluse seadustiku §-dest 40 ja 46 ning Paide Linnavolikogu 21. märtsi 2019
otsusest nr 17 „Aasa tänava piirkonna detailplaneeringu kehtestamine“.
Paide Linnavolikogu võttis 21. märtsil 2019 vastu otsuse nr 17 „Aasa tänava piirkonna
detailplaneeringu kehtestamine“, mille eesmärgiks on rajada Aasa tänava piirkonnas asuvatele
kinnistutele juurdepääs avalikult/kohalikult teelt, määrata ala liikluskorraldus (sh
parkimiskorraldus) ja servituudid ning olemasoleva või kavandatava tee avalikult
kasutatavaks teeks määramise vajadus. Selleks, et lahendada planeeritava ala
juurdepääsuprobleemid, teeb käesolev planeering ettepaneku Paide linna munitsipaalomandis
oleva avaliku linna tänava, Aasa tänava, pikendamiseks Aasa tn 5 kinnistust (katastritunnus
56601:006:1140) kuni Paadi alajaamani (katastritunnus 56601:006:1270).
Tulenevalt kohanimeseaduse § 3 lõikest 7 on kohanime määramine kohanime panek ametliku
nimeta nimeobjektile või ametliku kohanime ja nimeobjekti ruumikuju muutmine. Sama
seaduse § 7 lõike 2 punkti 3 kohaselt peab liikluspinna ruumikuju tagama ruumilise
paiknemise osas üheselt mõistetavuse, mistõttu on vajalik Aasa tänava liikluspinna ruumikuju
korrigeerimine.
Kohanimeseaduse § 6 lõike 8 sätte alusel, peab kohalik omavalitsus avalikustama kohanime
määramise eelnõu vähemalt 15 päeva enne kohanime määramise otsuse tegemist. Kohanime
määramise eelnõu avalikustamine toimub ajavahemikul 9.11.2020 kuni 24.11.2020, millega
saab tutvuda Paide Linnavalitsuse II korrusel ning Paide linna kodulehel www.paide.ee.
1. Muuta Järva maakonnas Paide linnas Paide linnas asuva Aasa tänava ruumikuju,
pikendades seda Aasa tn 5 kinnistust (katastritunnus 56601:006:1140) kuni Paadi
alajaamani (katastritunnus 56601:006:1270) vastavalt korralduse lisaks olevale
asendiskeemile.
2. Korraldust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavakstegemisest, esitades vaide
Paide Linnavalitsusele haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse Tallinna
Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.
3. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
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