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Liikluspinnale kohanime ja katastriüksustele
lähiaadresside määramine
Intsu külas asuvate kinnistute Ringtee 10 ja Ringtee 11 ning Ringtee lõik 2, Ringtee lõik 1
omanikud soovivad 17.06.2017 Viljandi Vallavalitsusele esitatud avalduses (reg 22.06.2017
nr 7-11/1357) muuta Ringtee nime neile kuuluvate kinnistute osas. Omanikud soovivad
kinnistuid läbivale liikluspinnale nimeks Laane tee, põhjusega, et Ringtee nimi on eksitav ega
taga ühest mõistetavust.
5. novembril 2013 moodustus Viljandi vald, mis on Paistu valla, Pärsti valla, Saarepeedi valla ja
Viiratsi valla õigusjärglane.
Paistu Vallavalitsuse 23.11.2009 määrusega nr 6 „Kohanimede kehtestamine“ kehtestati Intsu
külas liikluspind Ringtee, mille algus ja lõpp on Kondi teel (katastriüksus tunnusega
57001:001:0142). Teega piirnevatele katastriüksustele on määratud Paistu Vallavalitsuse
23.11.2009 korraldusega nr 473 „Katastriüksustele lähiaadresside määramine ning kinnitamine“
lähiaadressid Ringtee järgi. Ringtee 11 katastriüksusel (endise nimega Laane 57001:001:0127)
olev Ringtee lõik, ligikaudu 75 m ulatuses, oli tekitatud mullapinnale ning käesolevaks ajaks ei
kasutata seda lõiku enam teena ja läbisõit eelpool nimetatud kinnistutest on suletud.
Omanike avalduse põhjal määratav Laane tee algab Kondi teelt ja lõpeb Ringtee 10
katastriüksusel 57001:001:0128 (lisa). Muudetava Ringtee kulgemine algab Kondi teelt (Laane
tee algusest edasi 335 m) ja lõpeb Ringtee 9 katastriüksusel 57001:001:0660 (lisa). Ringtee
pikkuseks jääb ligikaudu 155 m ja Laane tee pikkus on ligikaudu 295 m.
Korralduse eelhaldusakt oli arutusel Viljandi Vallavalitsuse 10.10.2018 istungil. Viljandi
Vallavolikogu 28.01.2015 määruse nr 64 „Kohanime määramise kord“ § 4 lg 1 kohaselt
avalikustati kohanime määramise eelnõu Viljandi valla veebilehel. Vastavalt ruumiandmete
seaduse § 55 lg-le 2 saadeti Viljandi Vallavalitsuse 10.10.2018 istungil arutusel olnud
eelhaldusakt 11.10.2018 aadressiobjekti omanikele, millega anti aadressiobjekti omanikele aega
15 päeva jooksul avaldada arvamust uue lähiaadressi määramise kohta. Määratud tähtajaks
arvamusi eelhaldusaktis toodud uue tee kohanime ja lähiaadresside muutmise osas ei esitatud.
Arvamuse tähtajaks esitamata jätmise korral loetakse, et aadressiobjekti omanik on koha-aadressi
määramisega nõus.
Tulenevalt eeltoodust ja võttes aluseks kohanimeseaduse § 5 lg 1 p 3, § 5 lg 4, § 6 lg 9,
§ 7 lg 2 p 1, § 7 lg 2 p 3, ruumiandmete seaduse § 44 p 1, § 45, § 48 lg 2 p 1, § 48 lg 6, § 54 lg 1,
§ 55 lg 1, § 55 lg 2, § 56 lg 4, § 57 lg 2 p 2, § 57 lg 4, Viljandi Vallavolikogu 28.01.2015
määruse nr 64 „Kohanime määramise kord“ § 2 lg 2 p 2:

1. Määrata Intsu külas asuva Ringtee pideva kulgemise katkemisega seoses ühele teele
liikluspinna kohanimeks Laane tee vastavalt lisatud tee kulgemise asendiplaanile.
2. Muuta Ringtee ruumikuju seoses liikluspinna pikkuse vähenemisega 370 m võrra
vastavalt lisatud tee kulgemise asendiplaanile.
3. Määrata Intsu külas asuvatele katastriüksustele lähiaadressid liikluspinna kohanime järgi
alljärgnevalt:
Jrk Kehtiv lähiaadress

Katastritunnus

Ringtee lõik 2
Ringtee lõik 1
Ringtee 11
Ringtee 10

57001:001:0171
57001:001:0172
57001:001:0127
57001:001:0128

1.
2.
3.
4.

Määratav
lähiaadress
Laane tee lõik 2
Laane tee lõik 1
Laane tee 4
Laane tee 6

4. Käesoleva korraldusega mittenõustumisel võib esitada vaide Viljandi Vallavalitsusele
aadressil Kauba tn 9, 71020 Viljandi või kaebuse Tartu Halduskohtule aadressil Kalevi tn
1, 51010 Tartu, 30 päeva jooksul korraldusest teadasaamisest arvates.
5. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.

(allkirjastatud digitaalselt)
Alar Karu
vallavanem

Saata: kohanimeregister
Eesti Keskkonnateenused AS
Omniva OÜ
Urmas Henning
Helve Henning
Eveli Leppik
Peeter Sink
perekonnatoimingute spetsialist
teabespetsialistil avalikustada valla veebilehel

(allkirjastatud digitaalselt)
Anneli Lihulinn
vallasekretär

