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Maardu linna üldkasutatavate teede ja tänavate
sulgemise korra kehtestamine
Võttes aluseks Maardu Linnavolikogu 21.12.2010.a määruse nr 36 p 2 ja kohaliku
omavalitsuse korralduse seaduse §6 lõike 3 punkti 1 ning Teeseaduse § 25 lg 3
Maardu Linnavalitsus m ä ä r a b :
§ 1 Kehtestada Maardu linna üldkasutatavate teede ja tänavate sulgemise kord
vastavalt lisale 1.
§ 2 Kinnitada teede ja tänavate sulgemise taotluse vorm vastavalt lisale 2.
§ 3 Kinnitada teede ja tänavate sulgemise loa vorm vastavalt lisale 3.
§ 4 Kinnitada maksuotsuse vorm vastavalt lisale 4.
§ 5 Määrus jõustub 01.01.2011.a.
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LISA 1
Maardu Linnavalitsuse
28.12.2010.a.
määrusele nr.7.
Maardu linna teede ja tänavate sulgemise kord
Määrus kehtestatakse Maardu Linnavolikogu 21.12.2010.a.määruse
nr. 36 “Teede ja tänavate sulgemise maksu kehtestamine“ alusel:
I

ÜLDSÄTTED

§ 1 Käesoleva korraga (edaspidi kord) sätestatakse kord.
§ 2 Füüsiline isik, juriidiline isik või juriidiliseks isikuks
mitteolev ühendus (edaspidi sulgeja) on kohustatud taotlema
üldkasutatava tee, tänava, väljaku, pargi, parkla, puhkeala
(edaspidi territoorium) sulgemise või osalise sulgemise teede ja
tänavate sulgemise loa (edaspidi sulgemisluba) ehitus- ja
remontööde või avalike ürituste (laadad, näitused,
spordivõistlused, reklaamüritused, kontserdid, etendused,
tantsuõhtud, filmivõtted ja muud sellised üritused) korraldamisel,
kui sellega kaasneb territooriumi sulgemine või osaline sulgemine
avalikuks kasutamiseks.
§ 3 Territooriumi sulgemine avaliku koosoleku (koosolek,
demonstratsioon, miiting, pikett, religioosne üritus, rongkäik või
muu meeleavaldus avalikus kohas) korraldamisel toimub avaliku
koosoleku seaduses sätestatud korras.
§ 4 Üldkasutatava tee või tänava sulgemiseks loetakse, kui puudub
liiklemise võimalus ühelt ristmikult teisele või on ristmikul kõik
sõidusuunad tõkestatud. Kahe või enama tänavaga ristmiku
sulgemisel loetakse suletuks vastavalt kaks või enam tänavat. Kahe
ristmiku vahelise suletud tänavalõigu sõidutee, selle äärsed
jalgteed ja jalgrattateed loetakse eraldi sulgemiseks.
Üldkasutatav tee loetakse suletuks juhul, kui liiklusele avatuks
jääva sõidutee laius on väiksem kui 3 meetrit. Jalg-tee või
jalgrattatee loetakse suletuks, kui liiklemiseks jääb avatuks alla
poole tee laiusest või vähem kui 1 meeter.
§ 5 Üldkasutatava tee või tänava osaliseks sulgemiseks loetakse,
kui liiklemine üldkasutataval teel või tänaval on takistatud või
on ristmikul osa sõidusuundi tõkestatud.
§ 6 Üldkasutatavate väljakute, parkide, parklate ja puhkealade
sulgemiseks või osaliseks sulgemiseks loetakse, kui puudub
võimalus nende täielikuks või osaliseks avalikuks kasutamiseks
sulgeja tegevuse tõttu.

§ 7 Sulgeja on kohustatud tasuma Maardu Linnavolikogu 21.detsember
2010.a. määruse nr 36 kehtestatud teede ja tänavate0sulgemise maksu vastavalt maksuhalduri esitatud maksuteatele 7 päeva jooksul
arvates maksuteate väljastamise kuupäevast.. a määruse nr 36 alusel kehtestatud

§ 8 Maksuteate väljastamise aluseks on:
(1)Maardu Linnavalitsuse linna arengu- ja majandusosakonna
edaspidi majandusosakond)poolt väljastatud sulgemisluba;
(2)Maardu Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) poolt
väljastatud avaliku ürituse korraldamise luba (edaspidi
avalike ürituste luba);
(3)avaliku koosoleku korraldamisel linnapea poolt volitatud
ametiisiku väljastatud teatis (edaspidi teatis) korraldajale
avaliku koosoleku teate registreerimisest;
(4)territooriumi omavolilise sulgemise kohta koostatud akt.
II TERRITOORIUMI SULGEMISEKS LOA TAOTLEMINE
§ 9 Sulgeja esitab taotluse (lisa 2) territooriumi sulgemiseks:
(1)ehitus- ja remonttööde teostamiseks vähemalt 5 tööpäeva enne
territooriumi sulgemist majandusosakonnale;
(2)avalike ürituste korraldamiseks vähemalt 14 tööpäeva enne
ürituse korraldamist haridus- ja kultuuriosakonnale;
(3)avalike koosolekute korraldamiseks esitab korraldaja avaliku
koosoleku seaduses sätestatud korras avaliku koosoleku teate
linnapea volitatud ametiisikule.
§ 10 Territooriumi sulgemise taotlusele lisatakse:
(1)ehitus- ja remonttööde teostamisel:
1) suletava territooriumi asendiskeem;
2) koopia ehitusprojekti kooskõlastuslehest ja ehitusloast;
3) kui sulgemine põhjustab muudatusi liikluskorralduses:
a) liikluskorralduse skeem;
b) andmed liikluskorralduse eest vastutava isiku kohta.
(2)avalike ürituste korraldamisel:
1) suletava territooriumi asendiskeem;
2) kui sulgemine põhjustab muudatusi liikluskorralduses:
a) liikluskorralduse skeem;
b) andmed liikluskorralduse eest vastutava isiku kohta.
§ 11 Avaliku koosoleku teatele lisatakse korraldaja poolt
politsei- prefektuuriga ja majandusosakonnaga kooskõlastatud
liikluskorralduse skeem, kui avaliku koosoleku läbiviimiseks on
vajalik liiklus ümber korraldada.
§ 12 Territooriumi sulgemise loa väljastajal on õigus nõuda korra
punktis 10 nimetatule lisaks täiendavaid dokumente ja
kooskõlastusi. Sulgemismaksu arve mitte tasumisel enne sulgemist
loetakse tee või tänava sulgemine omavolilikeks.
§ 13 Territooriumi sulgemise aluseks on :
(1)ehitus- ja remonttööde teostamisel - majandusosakonna poolt

väljastatud sulgemisluba (lisa 3);
(2)avalike ürituste korraldamisel - linnavalitsuse
poolt väljastatud avalike ürituste luba;
(3)avalike koosolekute korraldamisel - linnapea poolt volitatud
ametiisiku väljastatud teatis.
§ 14 Taotlus territooriumi sulgemiseks jäetakse rahuldamata kui:
(1)taotlusele ei ole lisatud korra punktides 10-12 nõutud
dokumente või kooskõlastusi;
(2)taotleja on taotluse esitamisele eelnenud ühe aasta jooksul
kaks või enam korda teostanud territooriumi omavolilist
sulgemist.
§ 15 Taotluse territooriumi sulgemiseks rahuldamata jätmisest
teatatakse taotlejale kirjalikult.
§ 16 Territooriumi sulgemisel üle sulgemisloas märgitud tähtaja
pikendatakse sulgemisluba sulgeja põhjendatud taotluse esitamisel.
Sulgemis-loa pikendab sulgemisloa väljaandja.
§ 17 Sulgemisloa pikendamiseks esitab sulgeja sulgemisloa
väljaandjale põhjendatud taotluse vähemalt üks tööpäev enne
sulgemisloal märgitud tähtaja lõppemist. Kui sulgemisluba on
väljaantud üheks päevaks, siis esitab sulgeja taotluse sulgemisloa
pikendamiseks hiljemalt järgneval tööpäeval. Sulgemisloa
pikendamise taotlusele lisatakse sulgemisluba.
§ 18 Territooriumi omavolilise sulgemise kohta vormistatakse
punktis 13 nimetatud loa väljastaja poolt akt. Akt koostatakse
kahes eksemplaris, millest üks eksemplar väljastatakse
territooriumi omavolilisele sulgejale.
III SULGEJA KOHUSTUSED
§ 19 Sulgeja kohustub teavitama enne territooriumi sulgemist
linnale ühistransporditeenust osutavaid ettevõtteid territooriumi
sulgemisest tingitud bussiliinide liikluse takistamisest või
bussiliinide ümbersuunamise vajadusest.
§ 20 Kui territooriumi sulgemine põhjustab muudatusi
liikluskorralduses, peab sulgeja teavitama muudatustest
liikluskorralduses päästeteenistuse häirekeskust,
politseiprefektuuri korrapidajat ja suletavat territooriumi
juurdepääsuna kasutavaid kruntide omanikke/valdajaid.
§ 21 Avariilistest ehitus- ja remonttöödest põhjustatud
territooriumi sulgemisest peab sulgeja koheselt teavitama
majandusosakonda ja Maardu linnavalitsust ning liikluse
ümberkorraldamisel päästeteenistuse häirekeskust,
politseiprefektuuri korrapidajat ja linnale ühistransporditeenust
osutavad ettevõtted.

§ 22 Avariilistest ehitus- ja remonttöödest põhjustatud
territooriumi sulgemisel, mis kestab üle 1 (ühe) ööpäeva, on
sulgeja kohustatud esitama taotluse territooriumi sulgemiseks.
§ 23 Sulgeja on kohustatud välja panema liikluskorralduse skeemi
kohaselt liikluskorraldusvahendid (liiklusmärgid EV ST 613-2001
“Liiklusmärgid ja nende kasutamine", ajutised teemärgised, foorid,
vilkurid, ohutuslambid tõkestus- ja hoiatusvahendid) ja tagama
pimedal ajal liikluskorraldus-vahendite valgustuse. Territooriumi
sulgemise lõpetamisel on sulgeja kohustatud ajutised
liikluskorraldusvahendid kõrvaldama.
IV

LÕPPSÄTTED

§ 24 Sulgemisloa väljaandja või avaliku koosoleku teate
registreerinud linnapea poolt volitatud ametiisik annab teada
territooriumi sulgemisest või avaliku koosoleku toimumisest Maardu
linna koduleheküljel www.maardu.ee.
§ 25 Sulgemisloa taotluse vorm on kättesaadav ka Maardu linna
koduleheküljel www.maardu.ee.
§ 26 Korra rikkujad kannavad vastutust Eesti Vabariigi seadustes
ette-nähtud korras.
§ 27 Sulgeja kohustuste mittetäitmisel või mittenõuetekohasel
täitmisel kolmandatele isikutele tekitatud varalise kahju hüvitab
sulgeja faktilises ulatuses vastavalt kehtivale seadusandlusele.
§ 28 Määrus jõustub 01.jaanuaril 2011.a.

LISA 4
Maardu Linnavalitsuse
28.12.2010.a, määrusele nr 7

MAARDU LINNAVALITSUS
LINNA ARENGU- JA MAJANDUSOSAKOND
A/a 10002031289008 SEB pank
Maardu 74111 Kallasmaa 1
tel. 6060721
ARVE nr.
Teede ja tänavate sulgemise maks
…………………………...2011.a.
Tööde teostaja:
Aadress:
Objekt:
A. Loa väljastamise maks: 1 luba
B. Tänava sulgemise maks
Päevade arv Tänava kategooria Hind

Kuulub tasumisele

Juhataja

Koostas: J. Pihlak

Koef.

Summa

Kokku:

Raamatupidaja

LISA 2

Maardu Linnavalitsuse
28. detsember 2010 määrusele nr7

AVALDUS TÄNAVA SULGEMISE LOA SAAMISEKS
Taotleja:
(nimi, aadress, reg nr,
tel, faks, e-post)

Vastutav isik:
(nimi, ametinimetus,
tel)
Linnaosa:

Sulgemise koht:
Tänav

Suletud ala aadress ja
sulgemise kirjeldus

Ajavahemik (kuupäevad ja kellaajad)

Piirkonna täpsustus:
(milliste ristuvate
tänavate või hoonete
vahel)

Sulgemise põhjus:
(tööde või tegevuste
nimetus)
Tellija:
(kelle tellimusel töid
teostatakse, lepingu
number)
Isikud ja asutused:
(keda teavitatakse
tänava sulgemisest)
Sulgeja kinnitab, et kohustub:
1. Liiklejaid informeerima sulgemisest vastavalt esitatud informeerimise kavale;
2. Paigaldama liikluskorraldusvahendid vastavalt kooskõlastatud skeemile;

3. Paigaldama liiklusteenistuse ettekirjutusel täiendavaid liikluskorraldusvahendeid;
4. Tagama jalakäijate ohutu läbipääsu sulgemispiirkonnast;
5. Tagama sõidukite juurdepääsu sulgemispiirkonnas asuvatele ettevõtetele ja elamutele;
6. Tagama heakorra nõuetest kinnipidamine sulgemispiirkonnas ja lisaks ühe meetri ulatuses suletavast
alast või tänavale paigutatud piiretest;
7. Tagama sulgemisloa tähtaja lõppedes sulgemiseelse olukorra taastamise ja tänava avamise liikluseks
projektis ettenähtud mahus.
Sulgeja kinnitab, et on teadlik võimalusest kohustuste mittekohasel täitmisel tema kulul rakendada
asendustäitmist, määrata talle sunniraha ja rakendada tänava või selle osa omavolilisel sulgemisel,
sulgemiseks lubatud tähtaja ületamisel või avariikaevetööde teostamisega seotud remonttööde tähtaja
ületamisel kolmekordset teede ja tänavate sulgemise maksumäära.
Lisakohustused:

Sulgemise põhjustest tulenevad
lisakohustused liiklusohutuse
tagamiseks

Sulgeja:
(juriidilise isiku juhi või
tema poolt volitatud
isiku nimi, amet ja
allkiri)
Lisa:

Kirjeldus ja garantiid sulgemisele
eelneva olukorra taastamiseks

Vastutav isik:
(nimi, amet, allkiri)

Sulgemisest liiklejate informeerimise kava
__________________________________
__________________________________

Märkus: Taotlusi võetakse vastu ainult allkirjastatult ja koos liikluskorraldusskeemiga.

Lisa 3
Maardu Linnavalitsuse
28.12.2010 määrusele nr 7

LUBA Nr
____. ___________________ 200____

LUBA
Territooriumi sulgemiseks ehitus- ja
remonttöödeks

Maardu Linnavalitsuse linna arengu- ja
majandusosakond
Tel 6060737.; faks 6060751
e-post linnamajandusosakond@maardu.ee

Sulgeja:
Sulgemise aeg
Suletav territ. osa

Algus

Lõpp

Pikendus

Pikendu
s

Reg kood
Aadress:
Telefon:
Vastutav isik: tel. ______________
mob.________
Suletav territoorium

Tänav

kategooria

Sulgem.
ulatus

maksumäär

Maksuteatis väljastatakse sulgejale Maardu Linnavalitsuse linna arengu- ja
majandusosakonna poolt.

Parandustegurid

summa

Summa kokku:
krooni

Loa väljastaja: .............................................tel 6060721; 6060724; LUBA kehtib peale sulgemismaksu
Maardu Linnavalitsuse linna arengu- ja majandusosakond
tasumist.

