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Meie 04.08.2020 nr 18-3/20-0729/956-1

ETTEKIRJUTUS

RESOLUTSIOON:
Korrakaitseseaduse (KorS) § 28 lõike 1 ja ehitusseadustiku (EhS) § 130 lõike 7 alusel teeb
Maanteeamet Pärnu Linnavalitsusele, registrikoodiga 75000064, täitmiseks kohustusliku
ettekirjutuse:
1. Lõpetada Pärnu linnas, Lavassaare alevis, kohalikul teel nr 3950002 Pärna tänaval, km
0,038 paremal ja vasakul pool teed, Majandus- ja taristuministri 14.07.2015 määruse nr
92 „Tee seisundinõuded“ § 6 lg 1 p 9 nõuete rikkumine ja tagada liiklusmärkide 361
Peatumise keeld loetavused. Selleks eemaldada nähtavust piiravad oksad liiklusmärkide
eest või asetada liiklusmärgid teise asukohta, kus oleks tagatud nende loetavus;
2. Lõpetada Pärnu linnas, Lavassaare alevis, kohalikul teel nr 3950002 Pärna tänaval, km
0,159 paremal ja vasakul pool teed, Majandus- ja taristuministri 14.07.2015 määruse nr
92 „Tee seisundinõuded“ § 6 lg 1 p 9 nõuete rikkumine ja tagada liiklusmärkide 543, 544
Ülekäigurada loetavused. Selleks pöörata liiklusmärk õigesse asendisse (544), eemaldada
nähtavust piiravad oksad liiklusmärkide eest või asetada liiklusmärgid teise asukohta, kus
oleks tagatud nende loetavused;
3. Lõpetada Pärnu linnas, Lavassaare alevis, kohalikul teel nr 3950002 Pärna tänaval, km
0,175 paremal ja vasakul pool teed, Majandus- ja taristuministri 14.07.2015 määruse nr
92 „Tee seisundinõuded“ § 6 lg 1 p 9 nõuete rikkumine ja tagada liiklusmärkide 361
Peatumise keeld loetavused. Selleks eemaldada nähtavust piiravad oksad liiklusmärkide
eest või asetada liiklusmärgid teise asukohta, kus oleks tagatud nende loetavused;
4. Lõpetada Pärnu linnas, Lavassaare alevis, kohalikul teel nr 3950002 Pärna tänaval, km
0,274 (Võidu tn) paremal pool teed, Majandus- ja taristuministri 14.07.2015 määruse nr
92 „Tee seisundinõuded“ § 6 lg 1 p 9 nõuete rikkumine ja tagada liiklusmärgi 221 Anna
teed loetavus. Selleks eemaldada nähtavust piiravad oksad liiklusmärgi eest;
5. Lõpetada Pärnu linnas, Lavassaare alevis, kohalikul teel nr 3950002 Pärna tänaval, km
0,159 Majandus- ja taristuministri 14.07.2015 määruse nr 92 „Tee seisundinõuded“ Lisa
3 nõuete rikkumine ja rajada (markeerida) sõidutee tähitus: ülekäiguraja märgistus;
6. Määran ettekirjutuse täitmise tähtajaks 04.09.2020.
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SUNNIRAHA HOIATUS:
EhS § 133 kohaselt võib korrakaitseorgan ettekirjutuse täitmata jätmise korral rakendada
sunnivahendit asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras. Kohustuse täitmisele
sundimiseks on sunniraha ülemmäär füüsilisele isikule 6400 ja juriidilisele isikule 64 000 eurot.
Ettekirjutuse täitmata jätmise korral määrab Maanteeamet EhS § 133 alusel sunniraha
kogusummas 1500 eurot, milline jaguneb järgnevalt:
1. Pärna tn km 0,038 liiklusmärkide 361 (Peatumise keeld) loetavateks mitte tegemise eest
(ettekirjutuse punkt 1) - sunniraha 200 eurot;
2. Pärna tn km 0,159 liiklusmärkide 543 ja 544 (Ülekäigurada) loetavateks mitte tegemise ja
korrastamata jätmise eest (ettekirjutuse punkt 2) - sunniraha 300 eurot;
3. Pärna tn km 0,175 liiklusmärkide 361 (Peatumise keeld) loetavaks mitte tegemise eest
(ettekirjutuse punkt 3) - sunniraha 200 eurot;
4. Pärna tn km 0,274 (Võidu tn) liiklusmärkide 221 (Anna teed) loetavaks mitte tegemise eest
(ettekirjutuse punkt 4) - sunniraha 300 eurot;
5. Pärna tn km 0,159 ülekäiguraja teekatte märgistuse mitte tegemise eest (ettekirjutuse punkt
5) - sunniraha 500 eurot.
Sunniraha võib määrata korduvalt – kuni ettekirjutus on täidetud. Kui adressaat ei täida
ettekirjutust tähtajaks, edastatakse see kohtutäiturile täitemenetluse alustamiseks. Sel juhul
lisanduvad sunnirahale kohtutäituri tasu ja muud täitekulud.
Asendustäitmise ja sunniraha seaduse § 11 lg 1 kohaselt, kui adressaat hoiatuses ettenähtud tähtaja
jooksul ei täida talle ettekirjutusega pandud kohustust, mis ei ole temaga lahutamatult seotud, võib
pädev haldusorgan selle adressaadi kulul täita ise või korraldada selle täitmise kolmanda isiku
poolt.
VAIDLUSTAMISVIIDE:
Ettekirjutuse peale on 30 päeva jooksul võimalik esitada vaie Maanteeametisse haldusmenetluse
seaduses sätestatud korras või kaebus Tallinna Halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustiku
sätestatud korras. Kaebuse esitamine ei peata ettekirjutuse täitmist ega sunnivahendi rakendamist,
kui kohus ei otsusta teisiti.
1.

Asjaolud
1.1.
Seoses laekunud vihjega kontrollis Maanteeamet 20.07.2020 Pärnu linnas,
Lavassaare alevis Pärna tänava (Pärnu linna kohalik tee nr 3950002) vastavust tee
seisundinõuetele. Vaatluse käigus tuvastati mitmed teekatte augud (10 m; 31 m; 217
m ja 265 m), ülekäiguraja märgistuse puudumine ja, et mitmed liiklusmärgid ( 38 m;
159 m; 175 m ja 274 m) ei olnud loetavad. Liiklusmärgid olid varjatud puude
okstega ja pööratud asendis. Teekatte augud olid suurema läbimõõduga kui 20 cm ja
sügavamad kui 5 cm ning oleksid pidanud olema tähistatud.
1.2.
20.07.2020 teavitas Maanteeamet Pärnu Linnavalitsust (kui teeomanikku tee) riikliku
järelevalvemenetluse alustamisest ja Lavassaare alevis asuva Pärna tänava
seisukorrast. Maanteeamet edastas Pärnu Linnavalitsusele kontrollimise kohta
vormistatud protokolli ja palus kiiremas korras kõrvaldada fikseeritud puudused (s.t.
tee seisundinõuetele mittevastavused). Ühtlasi palus Maanteeamet Pärnu
Linnavalitsuselt tagasisidet tarvitusele võetud meetmete kohta ja esitada omapoolseid
arvamusi/vastuväiteid, millised edastada Maanteeametile hiljemalt 03.08.2020.
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1.3.
1.4.

2.

Pärnu Linnavalitsus ei esitanud omapoolseid vastuväiteid ega teatanud puuduste
kõrvaldamisest nimetatud ajaks s.o hiljemalt 03.08.2020.
04.08.2020 kontrollis Maanteeamet Lavassaare alevis Pärna tänaval tee
seisundinõuete mittevastavuste kõrvaldamisi. Tuvastati, et 20.07.2020 fikseeritud
teekatte augud on täidetud, parandatud. Liiklusmärgid olid korrastamata ja jätkuvalt
varjatud okstega s.t ei olnud loetavad. Samuti puudus ülekäiguraja märgistus.

Õiguslikud põhjendused
2.1. Ehitusseadustiku (EhS) § 130 lg 7 järgi teostab Maanteeamet riiklikku järelevalvet
avalikult kasutatava tee ehitamise, kohalike teede seisundinõuete ja riigiteede
kaitsevööndi, kasutamise ja kaitsenõuete täitmise ning tee-ehitamisega seotud ettevõtjate
ning pädevale isikule esitatud nõuete täitmise üle.
2.2. Avalikult kasutatava tee seisundinõuded on reguleeritud Majandus- ja taristuministri
14.07.2015 määrusega nr 92 „Tee seisundinõuded“(edaspidi TSN).
2.3. Pärnu linna kohalik tee 3950002 Pärna tänav on teeregistri andmetel avalikult kasutatav
tee, mille omanikuks on Pärnu Linnavalitsus. Pärna tänav on kattega tee, liigitus: tänav
ja seal kehtivad kattega tee teise seisunditaseme nõuded.
2.4. TSN § 2 lg 1 sätestab, et seisundinõuete täitmine on kohustuslik kõigile määruse
reguleerimisalasse jäävate teede omanikele või omaniku ülesandeid täitvatele isikutele.
2.5. TSN § 2 lg 2 järgi peab tee seisund vastama vähemalt määrusega kehtestatud tasemele.
2.6. TSN § 6 lg 1 p 9 järgi peavad liiklusmärgid olema puhtad, loetavad ja reflekteeruvad 30
m kauguselt, 95% märgi pinnast peab olema vigastuseta.
2.7. TSN § 6 lg 2 kohaselt viib tee omanik viivituseta tee üldistele seisundinõuetele
vastavusse. Seega ei ole Pärnu linna kohalikul teel nr 3950002 Pärna tänaval täidetud
TSN § 6 lg 1 p 9 nõuded ja teeomanikuna on Pärnu Linnavalitsus viivitanud tee üldistele
seisundinõuetele vastavusse viimisega, eirates TSN § 6 lg 2 nõuet. Eriti ohtlik on see
liiklusmärkide loetavuse korral, millised on seotud eesõigusega (liiklusmärgid 543, 544
Ülekäigurada, nr 221Anna teed).
2.8. TSN Lisa 3 Kattega tee seisundinõuded sätestab, et kõigil kattega teedel (olenemata
seisunditasemest) on nõutav ülekäiguraja märgistus sõiduteel.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Teet Sepp
järelevalvespetsialist
järelevalvekeskus

5150745 teet.sepp@mnt.ee
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