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Riigitee 17142 km 11,006 bussipeatuse „Jürimõisa“ bussiootepaviljoni projekti kooskõlastus

Olete esitanud Maanteeametile kooskõlastamiseks Lääne-Viru maakonnas Kadrina vallas
Jürimõisa külas riigitee 17142 Kadrina-Viitna km 11,006 vasakul pool asuva bussipeatuse
„Jürimõisa“ ootekoja põhiprojekti. Käesolevale kirjale on lisatud projekti seletuskiri ja
vertikaalplaneeringu joonis (lisad 1-2).
Riikliku teeregistri andmetel on bussipeatuses „Jürimõisa“ olemas sõidutee laiendus ja
ooteplatvorm. Projektiga lahendatakse ootekoja paigaldamine 3 m kaugusele platvormi esiservast,
ootekoja ja platvormi vahelise ala katmine optimaalse terakoostisega seguga ning liiklusmärgi nr
541a ümberpaigutamine. Projekteeritud lahendus asub terves ulatuses riigitee alusel maal.
Riigitee alusel maal asuv bussipeatus kuulub riigitee koosseisu ning riigitee omaniku omandusse
ja Maanteeameti loata riigitee alusel maal ehitustegevust teostada ei või. Lisaks on riigitee
kaitsevööndis keelatud ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 70 lg 2 ja § 72 lg 1 nimetatud tegevused.
Riigitee kaitsevööndis kehtivatest piirangutest võib kõrvale kalduda Maanteeameti nõusolekul
vastavalt EhS § 70 lg 3 kui tegevus ei vähenda riigitee ohutust.
Võttes aluseks EhS § 70 lg 3 ja § 99 lg 3 ja lg 4 ning Maanteeameti põhimääruse, kooskõlastame
ootekoja ehitamise riigitee 17142 km 11,006 vasakul pool asuvasse bussipeatusesse
„Jürimõisa“ riigitee alusele maale vastavalt EXTech Design OÜ tööle nr 1854 „Jürimõisa
bussipeatusesse ootekoja paigaldamise projekt“.
Ootekoja ehitamisel tuleb arvestada alljärgnevate märkustega:
1) Liiklusväliste tööde tegemiseks riigitee maal tuleb Maanteeametilt taotleda luba. Loa
taotlus tuleb esitada vähemalt kümme kalendripäeva enne tööde algust Maanteeametile.
Loa taotluse vorm asub www.mnt.ee/et/ametist/blanketid > Tehnovõrgud > „Taotlus
väljastada liiklusvälise tegevuse luba (ehitus) tööde tegemiseks riigitee maal“. Loa
taotlusele tuleb lisada Maanteeameti liikluskorralduse osakonnaga kooskõlastatud
ehitusaegne liikluskorralduse projekt ja käesolev kooskõlastuskiri. Ajutise
liikluskorralduse kavandamisel juhinduda majandus- ja taristuministri 13.07.2015
määrusest nr 90 „Liikluskorralduse nõuded teetöödel“.
2) Ootekoja kasutusõiguse saamiseks palume esitada taotlus Maanteeameti teemaa
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osakonnale riigitee aluse maa kasutamiseks andmiseks täites taotluse blanketi „Riigivara
kasutamiseks
andmise
ja
isikliku
kasutusõiguse
seadmise
taotlus“
(www.mnt.ee/et/ametist/blanketid > Riigimaa kasutusõiguse taotlemine). Taotlusele lisada
ootekoja paigaldamiseks ja hooldamiseks vajaliku maa-ala kasutusala plaan.
3) Tööde teostamise järgselt taastada riigitee katted ja muldkeha nõlvad ning tööde maa-ala
korrastada.
4) Kõik taotlused/dokumendid esitada elektrooniliselt maantee@mnt.ee.
Käesolev kooskõlastus kehtib 2 aastat väljastamise kuupäevast.
Juhime tähelepanu, et kõik ootekoja ehitamisega seotud kulud kannab kohalik omavalitsus (KOV)
ning KOV tellimisel ehitatud ootekoda jääb KOV omandiks ja hooldamisele sõltumata asukohast
ja tee aluse maa omandivormist.
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Lisad:

1. 1854 Jürimõisa BP seletuskiri.pdf
2. 3. 1854 Jürimõisa BP - vertikaalplaneering - VP-1 .pdf
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