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Keila Vallavolikogu 27.09.2007 otsuse
nr 194/0907 „Kohanime määramine“
muutmine
Kloogaranna külas paiknevate katastriüksuste lähiaadressid, mis on adresseeritud Adruvahi tee
järgi ei vasta liikluspinnajärgse adresseerimise nõuetele. Koha-aadress peab tagama objekti
leidmise geograafilises ruumis, olema minimaalselt vajaliku pikkusega, vastama kultuuritavadele
ja keelenõuetele ning olema kooskõlas aadressiandmete süsteemiga. Unikaalaadressi nõudega alal
määratakse hoonete, aadressi vajavate hooneosade ja hoonestatud või hoonestatavate maaüksuste
lähiaadressid piirkonniti sama aadressikoha järgi kasutades ühte järgmistest lähiaadressi
määramise viisidest: liikluspinna nimi, millele lisatakse erilisand; väikekoha nimi, millele
lisatakse erilisand. Väikekohajärgne adresseerimine on põhjendatud sellistes tihedamalt asustatud
piirkondades, kus ei ole selgelt välja kujunenud liikluspinnajärgset adresseerimist ja sellele ei ole
mingil põhjusel otstarbekas üle minna. MTÜ Ranna Kinnistud (registrikood 80164810)
üldkoosolekul, mis toimus 20. juunil 2020, otsustati moodustada väikekoht kohanimega Adruvahi
väikekoht. Väikekohajärgsel adresseerimisel võib nummerdada maaüksused ja hooned järjest nii,
et samal pool teed on nii paaris- kui ka paaritud numbrid.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2, haldusmenetluse seaduse § 64 lõigete 1
ja 2, kohanimeseaduse § 3 lõike 7 punkti 3, § 4 lõike 1 punkti 4, § 5 lõike 1 punkti 3 ja lõike 4, § 6
lõigete 1, 2 ja 8, § 7 lõike 2 punkti 3 ja lõike 6, Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 141
lõike 41 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 08.10.2015 määrusega nr 103 ,,Aadressiandmete
süsteem“, Lääne-Harju Vallavolikogu 28.08.2018 määruse nr 16 „Lääne-Harju valla kohanimede
määramise avalikustamise kord“ § 2 lõikega 2 ning arvestades Lääne-Harju Vallavolikogu alatise
keskkonna- ja planeerimiskomisjoni 24.08.2020 seisukohta ja asjaolu, et eelnõu avalikustamise
ajal 04.07.–19.07.2020. a vastuväiteid ei esitatud
1. Tunnistada kehtetuks Keila Vallavolikogu 27.09.2007 otsuse nr 194/0907 „Kohanimede
määramine“ punkt 5.
2. Lääne-Harju Vallavalitsusel edastada kohanime määramise õigusakt 10 päeva jooksul riikliku
kohanimeregistri volitatud töötlejale.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) või esitada
vaie Lääne-Harju Vallavolikogule 30 päeva jooksul otsuse teatavakstegemisest arvates.
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