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Palupera valla omandis olevate kinnistuste koormamine
isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks
Elektrilevi OÜ esitas Palupera vallale avalduse isikliku kasutusõiguse seadmiseks
kinnistutele 1589440, katastriüksuse tunnus 58201:002:1512 Palupera park ja katastriüksuse
tunnus 58201:002:1513 Palupera staadion ning kinnistu 4083250, katastriüksuse tunnus
58201:001:0165 Kooli ringtee. Elektrilevi OÜ soovib koormata kinnistuid isikliku
kasutusõiguse seadmisega maakaabelliini ehitamiseks, omamiseks ja majandamiseks.
Tehnorajatise püstitamine on vajalik Elektrilevi OÜ tellimusel Empower AS poolt koostatud
projekti nr.LL2049 „Taari 35/10AJ tööst väljaviimine Tsirguliinas Valgamaal“
teostamiseks.
Kohaliku omavalituse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 37, tsiviilseadustiku üldosa
seaduse § 54 lg 2, asjaõigusseaduse § 641, § 225, majandus-ja kommunikatsiooniministri
26.03.2007 määruse nr 19 „Elektripaigaldise kaitsevööndi ulatus ja kaitsevööndis
tegutsemise kord“ § 2 lg 3 ja lg 6 ning Elektrilevi OÜ volitatud esindaja Ulvi Männama
esitatud taotluse nr JV-MAA-1/3924 (avaldus Palupera vallas registreeritus 04.10.2017 nr 52/644) alusel Palupera Vallavolikogu o t s u s t a b:
1. Anda nõusolek koormata isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ (registrikood
11050857, asukoht Kadaka tee 63, 12915 Tallinn) kasuks Palupera valla omandis olevad
kinnistud 1589440, katastriüksuse tunnus 58201:002:1512 Palupera park ja katastriüksuse
tunnus 58201:002:1513 Palupera staadion ning kinnistu 4083250, katastriüksuse tunnus
58201:001:0165 Kooli ringtee.
2. Määrata isikliku kasutusõigusega koormamise tingimused alljärgnevalt:
2.1 isiklik kasutusõigus seatakse maakaabelliinile (lisa 1, 2 ja 3), mille kasutusõigusala on
kaitsevöönd, mida mõlemalt poolt piiravad liini äärmisest kaablist ühe meetri kaugusel
paiknevad mõttelised vertikaaltasandid;
2.2 õigustatud isikul on õigus teostada kõiki töid, mis on vajalikud tehnorajatise rajamiseks,
hooldamiseks ja kasutamiseks;
2.3 isiklik kasutusõigus seatakse tähtajatult;
2.4 isikliku kasutusõiguse tasu suurus ja selle maksmine määratakse õigusaktidega
kehtestatud korras ja tingimustel.
3. Elektrilevi OÜ kohustub:
3.1 tasuma tehnovõrgu ja –rajatise ehitamisel ja kasutamisel kahju kannatajatele võimaliku
tekkiva kahju hüvitise, avarii ja selle likvideerimise käigus tekitatud kahju hüvitise ning
isikliku kasutusõiguse lõppemisel tehnovõrgu ja –rajatise kõrvaldamisega tekkinud kahju
hüvitise;

3.2 pärast isikliku kasutusõiguse eseme valmimist heakorrastama isikliku kasutusõiguse ala
ning taastama ümbritseval alal oma kulul tööde alustamisele eelnenud olukorra, kui kinnistu
omanikuga ei lepita kokku teisiti ning taastama igat liiki hooldus-, remondi- ja
rekonstrueerimistööde lõpetamisel omal kulul tööde alustamisele eelnenud olukorra.
4. Isikliku kasutusõiguse seadmisega kaasnevad kulud, sealhulgas lepingu vormistamisega
seotud kulud tasub Elektrilevi OÜ.
5. Volitada vallavanem Terje Korssi teostama kõiki käesoleva otsuse täitmiseks vajalikke
toiminguid, allkirjastama isikliku kasutusõiguse seadmise lepingut ja asjaõiguslepingut.
6. Otsus jõustub teatavakstegemisel.
7. Otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul otsuse teatavakstegemisest, esitades
vaide Palupera Vallavolikogule (Hellenurme, Palupera vald) haldusmenetluse seaduses
sätestatud korras või Tartu Halduskohtusse (Kalevi t 1, 51010 Tartu) halduskohtumenetluse
seadustikus sätestatud korras.
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