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Maa munitsipaalomandisse taotlemine
Tahkuranna valla üldplaneeringus on käesolev maa-ala ette nähtud
munitsipaliseerimiseks kergliiklustee rajamise eesmärgil. Lisaks asub maal
Tahkuranna valla põhivarasse kuuluv bussipaviljon, inventari nr 675.
Vabariigi Valitsuse 23.oktoobri 2008.a määruse nr 155 „Katastriüksuse sihtotstarvete
liigid ja nende määramise kord“ järgi on transpordimaa (007; L) – liiklemiseks ja
transpordiks kasutatav maa koos ohutuse tagamiseks ja selle maa korrashoiuks
vajalike ehitiste aluse ning neid ehitisi teenindava maaga. Bussiootepaviljoni ei loeta
ehitiseks ehitusseaduse mõistes vaid ta on liiklemiseks vajalik ehitis (bussipeatus)
transpordimaa koosseisus.
Käesolev maaüksus paikneb Tallinn-Pärnu-Ikla riigi põhimaantee (Via Baltica)
ääres. Tallinn-Pärnu-Ikla põhimaantee näol on tegemist riigi ühe olulise
põhimaanteega, mis ühendab pealinna teiste suurte linnadega, neid omavahel ja
tähtsate sadamate, raudteesõlmede ja piiripunktiga. Lähtuvalt põhimaantee
funktsioonist on põhimaanteel prioriteetseks läbiv liiklus ning kiire ühenduse
tagamine regioonide vahel. Seega on ohutu liiklemise tagamiseks alal põhjendatud
piisavalt suure puhvri rajamine kergliiklustee ja põhimaantee vahel, kuhu on
vajadusel võimalik rajada ka müratõkke sein.

Vastavalt Maareformiseadusele § 28 lg 2, Vabariigi Valitsuse 23.oktoobri 2008.a
määrusele nr 155 „Katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja nende määramise kord“,
Vabariigi Valitsuse 2.juuni 2006.a määrusele nr 133 „Maa munitsipaalomandisse
andmise kord“ § 6 lg 1, Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2,
võttes aluseks Tahkuranna Vallavolikogu 31.05.2012.a määrusega nr 11 kehtestatud
Tahkuranna valla üldplaneeringu ning Tahkuranna Vallavolikogu 26.09.2013.a
määrusega nr 14 vastu võetud „Tahkuranna valla arengukava aastateks 2013-2017“,
Tahkuranna Vallavolikogu
otsustab:
1. Taotleda Tahkuranna valla munitsipaalomandisse Võiste alevikus asuv
Kõnnitee (Lisa 1) maaüksus vastavalt lisatud asendiskeemidele.
2. Teha Tahkuranna Vallavalitsusele ülesandeks maa munitsipaliseerimise

taotluse ja
koostamine.
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3. Otsus jõustub teatavakstegemisest alates.
4. Käesoleva otsuse peale võib esitada vaide Tahkuranna Vallavolikogule
haldusmenetluse seaduses sätestatud alustel ja korras või esitada kaebus
Tallinna Halduskohtu Pärnu kohtumajale halduskohtumenetluse seadustikus
sätestatud alustel ja korras 30 päeva jooksul alates käesoleva otsuse teada
saamisest või päevast, millal asjast huvitatud isik pidi käesolevast otsusest
teada saama.
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