
Väljaandja: Tallinna Linnavalitsus
Akti liik: määrus
Teksti liik: algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp: 15.08.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 31.05.2019
Avaldamismärge: RT IV, 12.08.2017, 27

Tallinna Linnavalitsuse maaomandi küsimuste
lahendamise alatise komisjoni moodustamine

ning komisjoni põhimääruse kinnitamine

Vastu võetud 09.08.2017 nr 24

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse§ 30 lg 1 punktide 1-3 ja Tallinna põhimääruse §
501lõigete 1-5 alusel

§ 1. Komisjonimoodustamine

 Moodustada Tallinna Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus)alatine komisjon maaomandi küsimuste
lahendamiseks (edaspidi komisjon).

§ 2. Üldsätted

 (1) Komisjoni eesmärk onTallinna linna haldusterritooriumil kohaliku omavalitsuse ostueesõigusegaseotud
küsimuste, avalikuks kasutamiseks või linna arenguks vajaliku maaomandamisega või selleks linnale asjaõiguste
omandamisega, samuti linnamaakoormamisega ja võõrandamisega seotud küsimuste lahendamine.

 (2) Komisjonipõhimääruse kinnitab ja selles teeb muudatusi linnavalitsus.

 (3) Komisjon juhinduboma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest ning käesolevast määrusest.

 (4) Komisjoni tehniliseteenindamise tagab Tallinna Linnavaraamet.

§ 3. Komisjonikoosseis

 (1) Komisjoni koosseisukinnitab linnavalitsus korraldusega.

 (2) Komisjoni koosseisukuuluvad Tallinna linnavara ja elamumajanduse valdkonda kureeriv abilinnapea
jaTallinna kommunaalmajanduse ja teede ehitamise valdkonda kureeriv abilinnapeaning Tallinna
Linnaplaneerimise Ameti, Tallinna Kommunaalameti, TallinnaKeskkonnaameti, Tallinna Transpordiameti ja
linna õigusteenistuse esindajad.

 (3) Komisjoni esimees onTallinna kommunaalmajanduse ja teede ehitamise valdkonda kureeriv abilinnapea.
Komisjoniaseesimees on Tallinna linnavara ja elamumajanduse valdkonda kureerivabilinnapea.

 (4) Komisjoni liige võibkirjaliku avalduse alusel tagasi astuda. Komisjoni liikme volitused
lõpevadlinnavalitsuse korralduse jõustumisel.

 (5) Komisjoni tehnilisttööd teeb Tallinna Linnavaraameti juhataja nimetatud komisjoni sekretär.

§ 4. Komisjoni töökorraldamine

 (1) Komisjoni töövormikson koosolek. Komisjoni koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid
vähemaltkord kvartalis.

 (2) Komisjoni koosolekukokkukutsumise otsustab komisjoni esimees, tema äraolekul aseesimees.

 (3) Komisjon onotsustusvõimeline kui koosolekust võtab osa vähemalt pool liikmetest, shesimees või
aseesimees.

 (4) Komisjoni koosolekutjuhatab komisjoni esimees, tema äraolekul aseesimees.
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 (5) Komisjoni esimehelon õigus vajaduse korral kutsuda komisjoni tööst osa võtma isikuid, kes eikuulu
komisjoni koosseisu.

 (6) Komisjon onotsustusvõimeline kui koosolekust võtab osa vähemalt pool liikmetest, shesimees või
aseesimees.

 (7) Kui komisjoniliigeei saa komisjoni koosolekul osaleda, teatab ta sellest komisjoni sekretärileenne koosoleku
algust.

 (8) Komisjoni koosolekukohta koostatakse protokoll, kuhu märgitakse koosoleku toimumise aeg ja
koht,koosolekul osalenud komisjoniliikmete ja kutsutud isikute nimed, koosolekupäevakorrapunktid,
vastuvõetud otsused, otsuste põhjendused, hääletustulemusedning eriarvamused.

 (9) Koosoleku protokollvormistatakse kolme tööpäeva jooksul pärast koosoleku toimumist.
Protokollilekirjutavad alla koosoleku juhataja ja sekretär.

 (10) Komisjoni otsusedon linnavalitsuse õigusaktide vastuvõtmisel soovituslikud.

§ 5. Komisjoniülesanded

 (1) Komisjoni ülesandedon:
 1)  kohalikuomavalitsuse ostueesõigusega seotud küsimuste lahendamine;
 2)  avalikukskasutamiseks või linna arenguks vajaliku maa omandamisega või selleks linnaleasjaõiguste
omandamisega seotud küsimuste lahendamine, sh tänavate kavandamiseja elamukvartalitele avalikult
kasutatavatelt teedelt juurdepääsude tagamise,muu eraomandis oleva maa avalikuks kasutamiseks
määramise jadetailplaneeringute või projektide koostamise menetluses sõlmitavateselleteemaliste
kokkulepete ettevalmistamisega ja täitmisega seotud küsimuste,linnale üleantavate tee-, tänavavalgustuse-
ja sadeveekanalisatsioonirajatistenõuetele vastavuse hindamise, teemaa kinnisasjade omandamise
küsimustelahendamine;
 3)  linnamaakoormamisega ja võõrandamisega seotud küsimuste lahendamine, sh detailplaneeringuteja
projektide koostamise menetluses linnamaa võõrandamise ettepanekuteläbivaatamine ja lahendamine.
 4)  Linnavalitsuseleettepanekute tegemine maa või asjaõigusteomandamiseks, linnamaa
koormamiseksasjaõigustega või linnamaa võõrandamiseks.

§ 6. Komisjonisekretär

 (1) Komisjoni sekretär:
 1)  teatab komisjoniliikmetele ja teistele komisjoni koosolekule kutsutud isikutele komisjonikoosoleku
toimumise aja, koha ja päevakorra ning võimaldab tutvuda arutuseletulevate dokumentidega üldjuhul hiljemalt
kaks tööpäeva enne koosolekutoimumist;
 2)  protokollibkomisjoni koosolekuid ning korraldab protokollide säilimise ja nendestväljavõtete tegemise;
 3)  täidab muidkomisjoni esimehe ja aseesimehe antavaid ülesandeid.

§ 7. Komisjonitegevuse lõpetamine

 Komisjoni tegevuse lõpetab linnavalitsus.

Taavi Aas
Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp
Linnasekretär
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