Erateeavaliku kasutamiseleping
200'7.

3r40017-59

Mafto Mand,MaarjaMiind , (edaspidinimetatud Teeomanik), iihelt poolt ja Koeru Vallavalitsus,
asukohagaPaidetee 5, Koeru alevik, J?irvanaa(edaspidinimetatudVald), mida esindab
vallavarem JaagoKuriks, teiseltpoolt, (edaspidiemldi nimetatudPool ning koosja iihiselt
nimetatudPooled),s6hnisidkaesolevalepingu(edaspidinimetatudLeping) alljiirgnevas:
1. Uldsiitted
1.1. Lepinguga amab TeeomanikLepingus etten?ihtuderateeavalikuks kasutamiseksLepingus
toodudtingimustel ng sellekehtir.usaja
jooksul.
I .2. Lepingj6ustub sellesdlmimisekuupeevastj a kehtib t:ihtajalisenakuni
2010.a.
2, Lepingu ese
2.1.Teeomanik
annabavalikukskasutamiseks
Koeruvallaskinnistulff 31402:002:0165,
paikneva
tee nim€gaVardja tee nr 3140017 meetrist1079algavaja meetril 1462l6ppevaoma kinnistu
piiressejaava
teel6igu(edaspidinimetatudTee)pikkusega
383m.
2.2. K?iesolevaLepingu allakirjutamisegaloetakseTee avalikuks kasutamiseksiileantuks, milie
J?irgselton Koeru Vallavolikogul 6igusmii-iirataTee avalikult kasutatavaks.
2.3. Tee avaliku kasutamise6iguson k6igil transpordiliikidelddpaevaxingselt.
2.4. Tee avaliku kasutarniseeestVald Teeomanikulehiivitist ei maksa,seevastuvdtab endakarda
ja korrashoiu
Teehooldamise
kulud.
3. Valla kohu$tused
3.1.korraldama
teehoolduse,
konashoiujaremondi,tagamatees6idetatuse
aastaringselt
vastavalt
ja selle aluselantuddigusallide n6uetelening kandmavastavatekohustustet:iitunisega
teeseaduse
seotudkulud;
3.2. m:i:iramateehoiukoraldamise eestvastutavaisil:u;
3.3.Teelja Teekaitsevtidndis
ei tohi Teeomanil-u
n6usolekuta:
ja teehoiuvdliseid
3.3.1.tehaTeeiimberehitustdid
tdid;
3.3.2. paigaldadavalgustr.tsseadmeid
v6i teabe-j a reklaamivahendeid;
3.3.3. konaldadasporaliv6istlusij a muid rahvaiidtusi;
3.3.ar,,amaTeealuse
maav:iljamaksustatava
maahulgast;
3.4. kindlustana, €t Lepingu l6ppemisel oleks Tee Lepinguj?irgselekasutamiselevastavas
selsundis.
4. Teeomanikukohustused
4.1.Teekasutamisel
koosk6lasLepinglgaei tohi tehatakistusiVallaleja Teekasutajale;
ja tee?iiiised
4.2. hoidmavdsastpuhtadteeezhed
kraavid;
juhul,
4.3.
kui Tee kaitsevddndimaa kuulub Teeomanikule,hoidma konas teemaagakiilgneva
kaitsevdiindimaa-alaja sellel paiknevarajatisening k6rvaldaman:ihtavustpiirava vdsa,puu,
pddsavdi muuliiklusele
ohtlikurajatise:
4.4. v6imaldamaVallal Teegakiilgnevalekaitsevdiindikinnistulerajadalumevalleja kaave
tuisklume t6kestamiseksning paisatalund valjapoole teemaad,kui nimetatudtege\..usei takista
juurdep?i?isu
temaelukohalej a varale;
4.5. leatamaVallale ki{alikult kinnistu vdSrandamisest,
millel Tee asub,samutikolmandate
isikute 6igustestTeekaitsevddndimaaleiihe niidalajooksul arvatesvastavalepingus6Lnimisest;
4.6. hoiduma Tee koormarnisestselliste piiatud asja6igustega,mis vtilistavad Tee avaliku
kasutamisev6i takistavadsedaolulisel m&ilal.

5. Lepingumuutmine
5.1. Lepingu tingimusi vdib muuta Poolte kokkuleppel,velja arvatudjuhul, kui Lepingu
tingimustemuuhnisevajadustulenebEestiVabaiigi digusaktidest.
5.2. Uhe Poole esitatudkirjaliku taotluseiepingutingimuste
muutmiseksvaatabteine Pool l?ibi
kiimne (10) paevajooksul arvatestaotlusesaamisepZievast.
Keeldumisekoral teatatakse
sellest
teiselePoolelekirjaliL:ultkoosvastavasisulise
pdhjendusega
(5)
paievajooksul.
viie
6. Lepinguldppemine
6.1.Lepingl6pebselletahtajamdddumisel,
Lepinguiilesiitlemisel
v6i l6ppemisel
muul alusel.
6.2.Vallal on 6igusLepingennetfitaegselt
kirjaliku avaldusega
iiles 5e1da,
kui sellekson mdjuv
pdhjus,teatades
Teeomanikule
iilesiitlemisest
etteI (iiks)kuu.Mdjuvapohjusega
on tegemist,kui
kdiki asjaolusidaNessevdttesja mdlemaPoolehuvisidkaaludesei vdi oodata,et Vald jatkaks
Lepingutaitrnistkuni Lepingutfitaja saabumiseni.
Muuhulgason mdj.lvakspohjuseks:
6.2.1.Teeomanik
on v66randanud
kinistu. kusTeeasub:
6.2.2. Teeomanikon koormanudkindstut, kus Tee asub, piimtud asja6igusega
ning need
v?ilistavad
v6i raskendavad
oluiiseltTeeavalikkukasutamist;
ja ei ole dkkmist k6fl/aldanud14
6.2.3.Teeomanikon rikkunudLepingugaettenfitudkohustusi
(neljateistkiimne)
kalendriplievajooksul
arvatesVallavastavakirjalikundudesaamisest.
6.3.Teeomanikul
on 6igusLepingemetahtaegselt
kidaliku avaldusega
tiles<ielda,kui sellekson
m6juvp6hjus,teatades
Vallaleiilesiitlemisest
ette1 (iiks)kuu.M6juvap6hjusega
on tegemist,kui
kdiki asjaolusidaryessev6ttesja m6lemaPoolehuvisidkaaludesei v6i oodata,et Vald jatkaks
Lepingutaitmistkuni Lepinguttihtajasaabumiseni.
Muuhulgason mdjuvaksp6hjuseks:
6.3.1.Vald on rikkunud Lepingugaettenaihtud
kohustusija ei ole rikkumist korr'aldanud14
(neljateistkihne)kalendripbevajooksul
arvatesTeeomaniku
vastavakidalikundudesaamisest.
7. Lepingupikenemine
7.1. Juhul,kui iiks Pool ei teatakirjalikult teiselePooleleI (iiks) kuu erlneLepingutzihtaja
mdddumist,et ta ei soovi Lepingupikenemist,pikenebedaspidiLeping samadeltingimustel
kolme(3)aastaste
tZihtaegade
kaupa.
8. Kirjaliku teateedastamine
juhtudelloetaksekirjalik teadeTeiselepooleleiile artLrks,
8.1.Lepingusetten:ihtud
kui seeon iile
antudteiselePooleleallkirja vastuv6i saadetud
t?ihitudkidagaja postitamisest
on moddunud3
(kolm)kalendripa€va.
9. Ldppsetted
ja tiiiendused
9.1.Lepingumuudatused
vormistatakse
kirjalikultja kirjutatakse
alla m6lemaPoole
poolt.
9.2. Lepingust tousetuvad vaidlused lahendatakselabirAakimiste teel. Kokkuleppe
mittesaavutamisel
kuuluvadvaidlusedlahendamisele
P:imuMaakohtus.
9.3. Leping on koostatudeestikeeleskaheseksemplaris,
millest kummalegiPoolelejaab iiks
Lepingueksemplar.
ja allLirjac
| 0. Poollekontaktandmed
Teeomanik:
KocruVallavalitsus:
JaaeoKuriks/vallavanem/

