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Kohila valla haldusterritooriumil Keila jõel
veesõidukitega liiklemise nõuded
Korraldus antakse veeseaduse § 184 ning Kohila Vallavolikogu 20.07.2020 määruse nr 6
„Veeseadusest tulenevate ülesannete delegeerimine“ alusel.
1. Korraldusega kehtestatakse Kohila valla haldusterritooriumil Keila jõel inimeste
turvalisuse tagamiseks veesõidukitega liiklemise ja veesõidukite kasutamise tingimused, mis
on täitmiseks kohustuslikud kõigile isikutele.
2. Korralduses kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
2.1. Veesõiduk on veekogul liiklemiseks kasutatav ujuvvahend, sealhulgas teisaldatav
ujuvvahend, välja arvatud laevad meresõiduohutuse seaduse § 2 punktides 2, 4 ja 5 toodud
tähenduses;
2.2. Ujumiskoht on paadisild või mõni teine ujumisel vette minekuks kasutatav sild või
jõekallas;
2.3. Sõiduk on teel liiklemiseks ettenähtud või teel liiklev seade, mis liigub mootori või
muul jõul.
3. Mootoriga varustatud veesõidukeid võib kasutada järgmistel tingimustel:
3.1. Suurim lubatud võimsus veesõiduki mootoril on kuni 5 hj (3,7 kW), välja arvatud
veesõidukite kasutamisel järelevalveks, päästetöödeks ja Kohila vallavalitsuse poolt
tellitud jõe niitmis- ja hooldustöödeks.
3.2. Erandkorras on võimalik Kohila Vallavalitsuselt taotleda ühekordset luba võimsama
kui 5 hj mootori kasutamiseks veesõidukil loaga kindlaks määratud jõe lõigul.
3.3. Mootoriga varustatud veesõidukid peavad olema tehniliselt korras ning keskkonnale
ohutud. Veesõiduki korrasoleku eest vastutab ning veesõidukist tekkinud keskkonnakahjud
hüvitab sõiduki omanik.
4. Mootoriga või mootorita veesõidukite kasutamisel ujumiskohast 30 meetri raadiuses tuleb
vähendada veesõiduki kiirust piirini, mis tagab jões ujujate ohutuse ning jätab veesõiduki
kasutajale piisavalt aega reageerida võimalikule ohuolukorrale.

5. Veesõidukeid tuleb veekogu kaldal hoida nii, et need ei kahjusta, reosta ega risusta loodust,
ei ole takistuseks teistele liiklejatele ja neid ei saa kasutada kõrvalised isikud.
6. Mootoriga varustatud sõidukiga on jäätunud jõele minek keelatud.
7. Käesoleva korraldusega kehtestatud nõuetest kinnipidamise üle teostavad järelevalvet
pädevad riigiasutused ja Kohila Vallavalitsus või Kohila Vallavalitsuse poolt volitatud isikud.
Nõuete rikkujat karistatakse seaduses ettenähtud korras.
8. Korralduse peale võib esitada Kohila Vallavalitsusele vaide haldusmenetluse seaduses
sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korraldusest teadasaamise päevast või päevast,
millal oleks pidanud korraldusest teada saama või esitada kaebuse Tallinna Halduskohtule
halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse
teatavakstegemisest.
9. Korraldus teha teatavaks Kohila valla ajalehes ja Kohila valla veebilehel. Korraldus
jõustub teatavakstegemisest.
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