Otsuse nr 8 EELNÕU
eelnõu algataja: vallavalitsus
HÄÄDEMEESTE VALLAVOLIKOGU
OTSUS
Uulu,

28. jaanuar 2021 nr ...

Tahkuranna Vallavolikogu 27.04.2017. a otsuse nr 37
„Sundvalduse seadmine“ muutmine
Tahkuranna Vallavolikogu otsustas 27.04.2017. a otsusega nr 37 seada sundvaldus Uulu külas
asuvatele eramaadele olemasolevate vee- ja kanalisatsioonitrasside ning sadeveetrasside
talumiseks. Sundvaldused seati Tahkuranna valla kasuks.
Tulenevalt Häädemeeste Vallavolikogu 28.01.2021. a otsusest nr XX annab Häädemeeste vald
vee- ja kanalisatsioonitrassid ning sadeveetrassid üle valla ettevõttele OÜ Vesoka. Vallavara
üleandmisel tuleb ka Uulu külas olemasolevad sundvaldused üle anda trasside valdajale.
Võttes aluseks haldusmenetluse seaduse § 64 lg 1, 2, § 68 lg 2, kinnisasja avalikes huvides
omandamise seaduse § 39 lg 9 ja Häädemeeste Vallavolikogu 28.01.2021. a otsusest nr XX
Häädemeeste Vallavolikogu otsustab:
1. Muuta Tahkuranna Vallavolikogu 27.04.2017. a otsuse nr 37 punkti 1 ning sõnastada see
järgnevalt: „Seada osaühing Vesoka, äriregistrikood 10498834, Pargi tee 1, Uulu 86502,
kasuks sundvaldus avalikes huvides toimiva veetorustiku talumiseks järgnevatel
kinnistutel:“ .
2. Muuta Tahkuranna Vallavolikogu 27.04.2017. a otsuse nr 37 punkti 2 ning sõnastada see
järgnevalt: „Seada osaühing Vesoka, äriregistrikood 10498834, Pargi tee 1, Uulu 86502,
kasuks sundvaldus avalikes huvides toimiva kanalisatsioonitorustiku talumiseks
järgnevatel kinnistutel:“.
3. Muuta Tahkuranna Vallavolikogu 27.04.2017. a otsuse nr 37 punkti 3 ning sõnastada see
järgnevalt: „Seada osaühing Vesoka, äriregistrikood 10498834, Pargi tee 1, Uulu 86502,
kasuks sundvaldus avalikes huvides toimiva sademeveetorustiku talumiseks järgnevatel
kinnistutel:“.
4. Häädemeeste Vallavalitsusel esitada seitsme päeva jooksul peale otsuse jõustumist
sundvalduse seadmise otsus ehitisregistrile.
5. Otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul arvates korraldusest teada saamise
päevast, esitades kaebuse Tallinna Halduskohtu Pärnu kohtumajale halduskohtumenetluse
seadustikus sätestatud korras või vaide Häädemeeste Vallavolikogule haldusmenetluse
seaduse sätestatud korras.
6. Otsus jõustub teatavakstegemisest alates.

/allkirjastatud digitaalselt/
Andrus Soopalu
Volikogu esimees

SELETUSKIRI
otsuse eelnõu „Tahkuranna Vallavolikogu 27.04.2017. a otsuse nr 37 „Sundvalduse
seadmine“ muutmine“ juurde
Eelnõu eesmärk
Eelnõu eesmärgiks on anda üle Tahkuranna valla kasuks seatud sundvaldused osaühingule
Vesoka.
Eelnõu juriidiline alus
Haldusmenetluse seaduse § 64 lg 1 kohaselt kohaldatakse haldusakti muutmisele samu sätteid,
mida haldusakti kehtetuks tunnistamise kohta, lg 2 kohaselt otsustab haldusorgan haldusakti
kehtetuks tunnistamise kaalutlusõiguse kohaselt ning § 68 kohaselt otsustab haldusakti kehtetuks
tunnistamise haldusorgan, kelle pädevuses oleks haldusakti andmine kehtetuks tunnistamise ajal.
Häädemeeste Vallavolikogu 28.01.2021. a otsus nr …. 28.01.2021.
Kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse § 39 lg 9 kohaselt esitab sundvalduse seadja
seitsme päeva jooksul sundvalduse seadmise otsuse jõustumise päevast arvates ehitisregistrile
sundvalduse seadmise otsuse ning maakatastri pidajale sundvalduse seadmise otsuse ja
masinloetaval kujul sundvalduse ruumilise ulatuse andmed.
Eelnõu sisu
Seoses Häädemeeste Vallavolikogu otsusega anda valla vee- ja kanalisatsioonitrassid ning
sadeveetrassid üle osaühingule Vesoka, tekkis vajadus üle anda ka Uulu külas eramaadele seatud
sundvaldused. Kuigi Häädemeeste Vallavolikogu on delegeerinud sundvalduste seadmise üle
otsustamise vallavalitsusele, ei saa antud olukorras seda vallavalitsus teha. Volikogu otsuseid saab
muuta või kehtetuks tunnistada vallavolikogu.
Muudetud sundvalduse otsus tuleb edastada Ehitisregistrile, kus sundvalduste otsused on avalikult
kättesaadavad.
Otsuse jõustumine
Otsus jõustub teatavaks tegemisest alates.
Seletuskirja koostas:
Karel Tölp, vallavanem

