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ETTEKIRJUTUS

RESOLUTSIOON:
Korrakaitseseaduse (KorS) § 28 lõike 1, ehitusseadustiku (EhS) § 70 lõike 2 punkti 1 ja 4,
liiklusseaduse (LS) § 72 lg 1 ja § 130 lõike 7 alusel teeb Maanteeamet OÜ-le Relsiit Agro,
registrikoodiga 12307896, täitmiseks kohustusliku ettekirjutuse:
1. Eemaldada kooskõlastamata oksahunnikud teemaalt ja koristada metsamaterjalide jäätmetest
riigitee nr 25115 Linnamäe-Säre km 6,2-6,4 asuv teemaa-ala ja mulde nõlv (teekatte välimisest
servast 3,5 m).;
2. määran ettekirjutuse täitmise tähtajaks 17.12.2020.
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:
1. Kooskõlastamata oksahunnikud teemaal nr 25115 Linnamäe-Säre km 6,2-6,4 ja
risustatud teemaa-ala, mulde nõlv (teekatte välimisest servast 3,5 m) – sunniraha 1000
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 seadustikus
sätestatud korras. Kaebuse esitamine ei peata ettekirjutuse täitmist ega sunnivahendi rakendamist,
kui kohus ei otsusta teisiti.
Teelise 4 / 10916 Tallinn / 6119 300 / Registrikood 70001490 / www.mnt.ee /
info@mnt.ee, 620 1200 (kliendiinfo) / maantee@mnt.ee; 611 9300 (teedealased küsimused)

1. Asjaolud
1.1 Maanteeamet tuvastas 20.11.2020 korralise järelevalvetegevuse käigus, et riigitee nr 25115
Linnamäe-Säre km 6,266- 6,436 on ladustatud riigimaale ja riigitee kõrvale hakke-okste
hunnikud.
1.2 Ladustatud metsamaterjalid olid varutud riigitee kõrvalasuvatelt kinnistutelt: 76701:003:0012
Keemahannikese- Karli ja 91701:001:1893 Mäe-Tamme lageraie käigus. Metsamaterjalid olid
ladustatud osaliselt teemaale ning puudus ohust teavitav ajutine liikluskorraldus.
1.3 30.11.2020 saatis Maanteeamet Relsiit Argo OÜ kirja nr 18-3/20-1154/1437-2, millega teatas,
et on alustanud riigitee nr 25115 Linnamäe-Säre km 6,2- 6,4 ilma loata teemaale okashunnikute
ladustamise kohta järelevalve menetluse. Kirjas palus Maanteeamet tulenevalt HMS § 40 lg 1 ja 2
esitada Relsiit Argo OÜ hiljemalt 04.12.2020 oma arvamus ning vastuväited. Tähtajaks selgitusi
ei saabunud.
1.4 Maanteeamet kontrollis 07.012.2020 riigitee nr 25115 Linnamäe-Säre km 6,2- 6,4 teemaaala ja tee kaitsevööndi koristamist. Nimetatud oksahunnikud olid alles ja puudus vastav
kooskõlastus.
2. Õiguslikud põhjendused
2.1. LS § 72 lg 3 kohaselt võib teed kasutada liiklusväliseks tegevuseks üksnes teeomaniku
kirjalikul loal ja tingimustel. Relsiit Argo OÜ – l vastav luba puudub.
2.2. EhS § 70 lõike 1 kohaselt on ehitise kaitsevöönd ehitisealune ning seda ümbritsev maa-ala.
EhS § 71 lõike 1 kohaselt on avalikult kasutatava tee kaitsevöönd teed ümbritsev maa-ala, mis
tagab tee kaitse, teehoiu korraldamise, liiklusohutuse ning vähendab teelt lähtuvaid
keskkonnakahjulikke ja inimestele ohtlikke mõjusid. Teel on kaitsevöönd, kui tee on avalikult
kasutatav. Riigitee nr 25 115 Linnamäe-Säre on avalikult kasutatav tee. Riigitee nr 25115 teemaa
laius km 6,2-6,4 on 3,5 meetrit katte servas ja kaitsevööndi laius on 30 meetrit.
2.4. EhS § 70 lõige 2 sätestab ehitise (sh tee) kaitsevööndi üldised piirangud. EhS § 70 lõike 2
punktidest 1, 4 ja 6 tuleneb, et ehitise kaitsevööndis on keelatud tegevused, millised ohustavad
ehitist, selle korrakohast kasutamist, takistavad ehitise hooldamist ja muud seaduses sätestatud
tegevused.
2.5. Kaitsevööndis kehtivatest piirangutest võib kõrvale kalduda kaitsevööndiga ehitise omaniku
nõusolekul, kui see ei vähenda ehitise ohutust (EhS § 70 lõige 3).
2.6. KorS § 28 lõike 1 kohaselt on ohu või korrarikkumise korral pädeval korrakaitseorganil õigus
panna avaliku korra eest vastutavale isikule ettekirjutusega ohu tõrjumise või korrarikkumise
kõrvaldamise kohustus ning hoiatada teda käesoleva paragrahvi lõikes 2 või 3 nimetatud
haldussunnivahendite kohaldamise eest, kui isik ei täida kohustust hoiatuses määratud tähtaja
jooksul.
2.7. EhS § 130 lõike 7 järgi teeb 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.
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