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Tänavanimede määramine Pirita linnaosas
Määrus kehtestatakse kohanimeseaduse § 3 lg 7 p 1, § 4 lg 1 p 4, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 13 lg 1 ja
lg 2 p 2 ning Tallinna Linnavolikogu 3. märtsi 2005 määrusega nr 18 kinnitatud „Tallinna
kohanimede määramise korra“ p-de 1.3.3, 2.2.2 ja 3.5 alusel ja tulenevalt Tallinna Linnavolikogu
13. juuni 2013 otsusega nr 105 kehtestatud „Sompa tee 5, 6, 6a, 8 ja 8a kinnistute
detailplaneeringust“.
§ 1. Määrata Pirita linnaosas Lepiku asumis Sompa tee 5, 6, 6a, 8 ja 8a kinnistute
detailplaneeringuga tekkivatele uutele tänavatele nimeks Kriibi tänav ja Merikanni tänav (tänavate
skeem lisas).
§ 2. Pirita Linnaosa Valitsusel tagada uute tänavasiltide paigaldamine.
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Toomas Sepp
Linnasekretär

Seletuskiri
Tallinna Linnavalitsuse määruse eelnõu
“Tänavanimede määramine Pirita linnaosas”
juurde
Eelnõuga esitatakse ettepanek määrata Pirita linnaosas Lepiku asumis Sompa tee 5, 6, 6a, 8
ja 8a kinnistute detailplaneeringuga tekkivatele uutele tänavatele nimeks Kriibi tänav ja
Merikanni tänav.
Kohanimeseaduse § 5 lg 4 kohaselt määrab ühe omavalitsusüksuse territooriumile jäävale
nimeobjektile kohanime kohalik omavalitsus. Tallinna kohanimede määramise korra punktide
2.2.2 ja 3.5 kohaselt määrab tänavale, nende analoogidele ja asustusüksusest väiksematele
nimeobjektidele nime linnavalitsus nimekomisjoni seisukoha ja linnaosavalitsuse kooskõlastuse
alusel.
Pirita linnaosas Lepiku asumis tekib Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 otsusega nr 105
kehtestatud Sompa tee 5, 6, 6a, 8 ja 8a kinnistute detailplaneeringuga kaks uut tänavat. Esimene
uus tänav algab Sompa teelt ja teine uus tänav algab Lepiku teelt. Tallinna Linnavalitsuse
nimekomisjon arutas tänavate nimeküsimust 20. septembri 2011 koosolekul. Sompa teelt algava
tänava nime osas oli projekteerija sooviks Merikanni tänav põhjusel, et planeeritava tänava äärde
jääval kahel kinnistul on leitud nimetatud kaitsealuse taime kasvukoht. Kuna merikanni esineb
Eestis väga vähe, leidis nimekomisjon, et oleks hea selle taime reaalne kasvukoht tänavanimega
jäädvustada. Lepiku teelt algavale tänavale soovis arendaja Kriibi tänava nime, kuna tänav
suundub endise Kriibi talu maadele. Sarnaselt on kõrval asunud talu järgi nime saanud Esku tänav.
Ajaloolise taustaga Kriibi tänava nimega olid nõus kõik nimekomisjoni liikmed.
Nimekomisjon esitas linnaosavalitsusele kooskõlastamiseks Lepiku teelt algava Kriibi tänava ja
Sompa teelt algava Merikanni tänava nime.
Pirita Linnaosa Valitsus kooskõlastas nimekomisjoni taotluse 25. oktoobril 2011.
Vastavalt Tallinna kohanimede määramise korrale on avalikkust teavitatud käesolevast kohanime
määramise eelnõust. Eelteade kohanime määramise kohta on edastatud 13. augustil 2013.
Määrus jõustub üldises korras.
Õigusaktid:
Kohanimeseadus: https://www.riigiteataja.ee/akt/102052013003
Tallinna kohanimede määramise kord: https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=99782
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