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Kohanime määramine
Määrus kehtestatakse kohanimeseaduse § 5 lõike 4 ning Audru Vallavolikogu 08.04.2010
määruse nr 18 “Kohanime määramise korra kehtestamine” § 2 lõike 1 ja lõike 2 punkti 1
alusel.
§ 1. Kohanime määramine
Määrata Audru vallas Papsaare külas Kaubasadama tee 18 kinnistule (kinnistu nr 2496806)
rajatava liikluspinna nimeks Mauri tee (nimeobjekti asukoha kaart lisatud).
§ 2. Jõustumine
Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.
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SELETUSKIRI
Audru Vallavolikogu määruse eelnõu
„Kohanime määramine“ juurde
Kohanimeseaduse (edaspidi KNS) § 4 lõike 1 punkti 5 kohaselt peab sadamale olema
määratud kohanimi. Vastavalt KNS § 5 lõikele 4 määrab ühe omavalitsusüksuse
territooriumile jäävale nimeobjektile kohanime kohalik omavalitsus. KNS § 6 järgi korraldab
kohanime määramist ja teeb otsuse kohanimemääraja omal algatusel või füüsilise või
juriidilise isiku kirjaliku taotluse alusel. Kohanimi määratakse kohanimemääraja õigusaktiga,
milles peab olema märgitud vähemalt kohanimi, nimeobjekti liik ja nimeobjekti asukoha
kaarti.
Audru vallas Kaubasadama tee 18 asuva kinnistu (kinnistu registriosa nr 2496806,
katastritunnus 15904:003:2089) omanikud OÜ Sekk Autokaubad (registrikood 10216468),
OÜ Jatiina (registrikood 11247028), NPG INVESTMENT OÜ (registrikood 10932207) ja
OÜ Lanidor (registrikood 10044903) on esitanud Audru Vallavalitsusele taotluse määrata
Kaubasadama tee 18 asuvale kinnistule rajatava liikluspinna nimeks Mauri tee. Tee
määramise aluseks on Audru Vallavolikogu 08.05.2014 otsusega nr 24 kehtestatud Papsaare
külas Kaubasadama tee 18 detailplaneering, millega moodustatakse kinnistu sisene liikluspind
Mauri tee ning mille järgi adresseeritakse detailplaneeringu alusel moodustatavad
katastriüksused.
Vastavalt KNS § 6 lõikele 8 avalikustab kohalik omavalitsus kohanime määramise eelnõu
kohaliku omavalitsuse volikogu kehtestatud korras vähemalt 15 päeva enne kohanime
määramise otsuse tegemist. Vastavalt Audru Vallavolikogu 08.04.2010 määruse nr 18
„Kohanime määramise korra kehtestamine“ (edaspidi Kord) § 4 avalikustab vallavalitsus
kohanime määramise määruse eelnõu vähemalt 15 päeva enne kohanime määramise
otsustamist Audru valla kodulehel. Käesolev määruse eelnõu on avalikustatud Audru valla
kodulehel 29.09.2014.
Vastavalt Korra § 2 lõikele 1 määrab Audru vallas määrab kohanimesid vallavalitsus.
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