
Pärnu Linnavalitsuse 2. oktoobri 2017 istungi ülevaade 
 
1. Pärnu Linnavalitsuse hallatavate asutuste 2017. aasta eelarve põhitegevuse tulude ja kulude 
alaeelarvete kinnitamine ja eelarve täitmise korraldus.  
Pärnu Linnavalitsus kinnitas hallatavate asutuste 2017. aasta eelarve põhitegevuse tulude ja kulude 
alaeelarve. 
 
2. Nõusoleku andmine üürilepingu üleandmiseks 
Linnavalitsus nõustus Vana-Tallinna 1 asuvas hoones paiknevate äriruumide üürilepingu 
üleandmisega OÜ-lt A Resto OÜ-le Grill Resto tingimusel, et üle antakse kõik lepingust tulenevad 
õigused ja kohustused. OÜ A Resto taotluse alusel antakse üürileping üle OÜ-le Grill Resto koos 
kõigi sellest tulenevate õiguste ja kohustustega.  
 
3. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi 
OÜ kasuks 
Vastavalt Elektrilevi OÜ taotlusele otsustati anda nõusolek tehnorajatise ehitamiseks ja tähtajatu 
isikliku kasutusõiguse seadmiseks osaühingu kasuks Pärnu linna omandis olevatele kinnisasjadele. 
Elektrilevi OÜ taotles nõusolekut 10 kV ja 0,4kV pingega maakaabelliinide ja/või elektriliitumiskilbi 
ehitamiseks kinnistutele Remmelga tänav, Ringi tänav T8, Suvituse tänav T1 ja T2, Ringi tänav T2, 
Merimetsa tänav T15 ja T16, Rannametsa tee T2, Rohu tänav T13 ning 1. Jõe tänav. Kõikidel 
kinnistutel teostatakse tõid Leonhard Weiss Energy AS koostatud projektide alusel.  
 
4. Ehitusloa väljastamine. Pardi tn 2e elamu püstitamine 
Linnavalitsus otsustas väljastada ehitusloa Pardi 2e, Pärnu kinnistule üksikelamu püstitamiseks 
koos ehitise teenindamiseks vajaliku veetorustiku, sademevee- ja reoveekanalisatsiooni, side- ning 
elektrivarustuse rajamisega. 
 
5. Ehitusloa väljastamine. Savi tn 34d laohoone 
Linnavalitsus otsustas väljastada ehitusloa Savi tn 34d, Pärnu  kinnistule laohoone püstitamiseks. 
 
6. Vaide menetlemise pikendamine 
21.08.2017 väljastas Pärnu Linnavalitsus oma korraldusega tee ehitusloa Rüütli platsi ja seda 
ümbritsevate tänavate ümberehitamiseks. 25. septembril 2017 saabus Rüütli 51 paikneva 
mitteeluruumi omaniku vaie korralduse kehtetuks tunnistamiseks ja taotlus selle täitmise 
peatamiseks vaidemenetluse ajaks. Haldusmenetluse seaduse kohaselt lahendatakse vaie 10 päeva 
jooksul, arvates puudusteta vaide edastamisest vaiet läbivaatavale haldusorganile. Kui vaiet on vaja 
täiendavalt uurida, võib vaiet läbivaatav haldusorgan vaide läbivaatamise tähtaega pikendada kuni 
30 päeva võrra. Pärnu Linnavalitsus on seisukohal, et kümnepäevane tähtaeg ei võimalda 
käesolevat vaiet menetleda, sest vaideotsusele eelnevalt on vajalik kokku kutsuda vaide arutelu, et 
ära kuulata seletused, arvamused ja vastuväited Rüütli platsi ja seda ümbritsevate tänavate 
ümberehitamisega kavandatud liikluskorralduslikule lahendusele (mootorsõidukite 
parkimisvõimalustest) nii ümberehitataval alal kui selle lähipiirkonnas. Seetõttu otsustati 
pikendada vaide läbivaatamise tähtaega kuni 30 päeva. 
 



7. Kinnistute valdusesse andmine 
Majandusosakonna valdusesse anti põhivarana üle järgmised kinnistud: Sambla, Voorimehe, Tuule, 
Suur-Jõekalda, Männiku ja Ristiku tänav. 


