AVINURME VALLAVALITSUS
MÄÄRUS
Avinurme valla kohalikel teedel liikluspiirangute
kehtestamise korra kinnitamine

29.10. 2014.a.nr. 5

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3 alusel, võttes
arvesse liiklusseaduse § 12 regulatsiooni.
§ 1. Määruse reguleerimisala
(1 ) Käesoleva määrusega sätestatakse Avinurme valla kohalikel teede ( edaspidi valla teed )
liikluspiirangute kehtestamine.
(2) Avinurme Vallavalitsusel ( edaspidi vallavalitsus ) on õigus ajutiselt või alaliselt piirata
sõidukite liiklemist lähtuvalt sõidukite tehnilistest näitajatest või keelata liiklus liiklejate
ohutuse tagamiseks, teehoiutööde tegemiseks, tee ja teerajatiste kahjustamise vältimiseks või
looduskeskkonda kahjustava mõju vähendamiseks.
§ 2. Liikluse ajutine piiramine või sulgemine valla teedel
(1) Valla teel võidakse ajutiselt liiklust piirata või valla tee liiklemiseks sulgeda kevadise
teedelagunemise, avariide, loodusõnnetuste, vihmast tingitud tee kasutuskõlbmatuks
muutumise või kandevõime kaotuse korral, teetööde või vallavalitsuses kooskõlastatud
ürituse ajaks.
(2) Otsuse valla teel liikluse sulgemiseks või piiramiseks teeb vallavalitsus. Eratee omanik
kooskõlastab avalikus kasutamises oleva eratee kasutamise piiramise või sulgemise
vallavalitsusega.
(3) Liiklemiseks käesoleva §-i lõigetes 4 ja 5 nimetatud piirangualadel tuleb vallavalitsusele
esitada taotlus digitaalselt allakirjastatult meiliaadressile avinurme@avinurme.ee või
paberkandjal allkirjastatult vallavalitsuse kantseleisse ( Lisa 1 _taotlus ).
(4) Koormuspiiranguga vallateedel võib vallavalitsus anda loa , sõlmides „ Valla tee
kasutamise lepingu „ (Lisa 2_leping) koormuspiirangut ületava sõidukiga liiklemiseks.
(5) Liiklusmärgi «Sissesõidu keeld» lisa teatetahvliga «välja arvatud Avinurme
Vallavalitsuse loal» keelupiirkonnas liiklemiseks võib vallavalitsus anda loa ( Lisa 3_luba )
piirangualas liiklemiseks.
(6) Keelupiirkonnas liiklemise luba väljastatakse tasuta.

(7) Vallavalitsuses tegeleb keelupiirkonnas liiklemise lubade väljastamisega valla kantselei,
lepingud sõlmib maanõunik.
(8) Keelupiirkonnas liiklemise loa kehtivusaeg on kuni üks aasta.
(9) Ilma luba taotlemata on käesoleva §-i lõikes 4 ja 5 nimetatud piirangualades liigelda
lubatud ühissõidukitel, pääste- ja eriteenistuse sõidukitel, prügiautodel.
10) Ilma luba taotlemata on käesoleva §-i lõikes 5 nimetatud piirangualas, mis on kehtestatud
Võidu tn 16 a juurdepääsuteele Võidu tänavalt mahasõidult , lubatud liigelda Avinurme
Gümnaasiumi kööki ning Avinurme Soojuse katlamaja teenindavatel autodel.
(11) Valla teel tekkinud otsese ohu korral võib liikluse sulgeda või seda piirata erandina ka
politsei.
(12) Vallavalitsus võib väljastatud loa kehtetuks tunnistada seoses keelupiirkonnas liiklemise
põhjuste äralangemisel, samuti keelupiirkonda sissesõidu tingimuste muutumisega.
(13) Piirangute kehtestamisest ning piirangute lõpetamisest teatatakse valla veebilehel
www.avinurme.ee .
§ 3. Määruse jõustumine
Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.
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Vallasekretär

