PÕLVA VALLAVALITSUS
EHITUS- JA PLANEERINGUOSAKOND
OTSUS
Põlva

14.01.2020 nr 4-4/20-5-1

Liikluspiirangu kehtestamine avalikult
kasutatavatel kohalikel teedel
Liiklusseaduse § 12 lõike 1, Põlva Vallavolikogu 13. detsembri 2017. a otsuse nr 1-3/64 "Põlva
Vallavalitsusele ülesannete delegeerimine" punkti 1.11. ja Põlva Vallavalitsuse 27. veebruari
2019. a korralduse nr 2-3/105 "Volitatud ametnike määramine, kellel on liiklusseaduse § 12
lõikes 1 sätestatud ülesannete teostamise õigus" alusel ning arvestades asjaolu, et pinnaste
liigniiskusest tingitud teekonstruktsioonide nõrgenemise tõttu võib raskeveokite liiklus teede
olukorda oluliselt kahjustada, otsustan
1. Kehtestada alates 14. jaanuarist 2020 kuni 14. veebruarini 2020 Põlva valla
haldusterritooriumil avalikult kasutatavatel kohalikel teedel liikluspiirang sõidukitele,
mille registrimass ületab otsuse lisas määratud massipiirangut.
2. Liikluskeelu alase loa väljastamiseks esitatakse Põlva Vallavalitsusele taotlus majandusja taristuministri 05.01.2015 määruse nr 1 "Liikluspiirangute avalikustamise ja
liikluskeelu alasse loa taotlemise ja loa väljastamise kord" §-s 5 sätestatud korras.
3. Otsuse punktis 1 nimetatud liikluspiirang
jäätmeveoteenust osutavale sõidukitele.
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4. Põlva Haldusteenistusel paigaldada otsuse lisas nimetatud teedele liikluspiirangut
tähistavad liiklusmärgid.
5. Teave liikluspiirangu kohta avaldatakse Põlva valla veebilehel ja vastavalt majandus- ja
taristuministri 05.01.2015 määruse nr 1 "Liikluspiirangute avalikustamise ja liikluskeelu
alasse loa taotlemise ja loa väljastamise kord" § 3 lõikele 7 Maanteeameti liiklusinfo
veebirakendusel.
6. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
7. Otsuse peale võib esitada Põlva Vallavalitsusele vaide haldusmenetluse seaduses
sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates otsusest teadasaamise päevast või päevast,
millal oleks pidanud otsusest teada saama, või esitada kaebus Tartu Halduskohtule
halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud tingimustel ja korras.
/allkirjastatud digitaalselt/
Mihkel Kala
ehitus- ja planeeringuosakonna juhataja

14.01.2020. a otsuse nr 4-4/20-5-1
"Liikluspiirangu kehtestamine avalikult kasutatavatel kohalikel teedel"
Lisa
Põlva valla haldusterritooriumil avalikult kasutatavad kohalikud teed, kus liiklemine on keelatud
sõidukitele, mille registrimass ületab lubatud massipiirangut
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Kripsi tee
Kunnioru tee
Mäni - Vardja
Kikari – Oja – Ivani
Laanekooli tee
Lode tee
Suuremetsatagune tee
Tännassilma – Mammaste
Partsi – Meemaste
Savimäe – Pussa
Kotiku – Lootvina
Suitsetamiskoha – Sepa
Partsi tee
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