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Oru valla avaliku korra eeskiri

Miiiirus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse $ 22 l6ike

1

punktide 362 1a363

alusel.

$ 1. UtOsetteO
(1) Oru valla avaliku korra eeskirja iilesandeks on tagada va1las avalik kord ja inimeste
turvalisus.
(2) Eeskiri kehtib 6ru valla haldusterritooriumil ja on kohustuslik kdigile juriidilistele ja
fi.ii.isili stel e i sikutele.
(3) Eeskirjaga reguleerimata juhtudel otsustab avaliku korra riksikktisimusi 6ru vallavalitsus
(edaspidi vallavalitsus).
$ 2. Mdisted
Eeskirjas kasutatakse mdisteid jtirgmises tdhenduses:
1) avalik koht - tildkasutatav territoorium v6i vabaks liikumiseks ja kasutamiseks piiratud v6i
piiritlemata territoorium, ehitis v6i se11e osa;
2) omanik -isik, kellele kuulub kinnistatud maatrikk. Omanikuna avaliku korra n6uete ttiitmisel
on v6rdsustatud ka omaniku poolt volitatud valdaja, haldaja vdi kasutaja. Samuti on omanikuks
hoonestusdiguse alusel kasutataval maal hoonestus6igust omav isik, ehitise kui vallasasja juurde
kuuluval ehitise teenindamiseks vajalikul maal ehitise omanik;
3) kinnistu - kinnistatud maattrkk koos selle oluliste osadega. Kinnistu mdistega on avaliku korra
nduete tiiitmisel vdrdsustatud m6isted: maa-ala,territoorium, krunt, maaiiksus, katastriiiksus;
4) avahktiritus - avalikus kohas vabas 6hus korraldatav v6i avalikkusele suunatud iritus;
5) ehitis - ehitusseaduses mddratletud aluspinnasega kohtkindlalt iihendatud ja inimtegevuse
tulemusena ehitatud terviklik asi;
6) avalik l6ke - avaliku iirituse kiiigus siiiidatav 15ke.
$ 3. Avaliku korra nduded
(1) Oru vallas on igaiihe kohustuseks kiiituda nii, et oleks tagatud avalik kord ja kaasinimeste
turvalisus kooskdlas heade tavadega.
(2) Ettevdtlusalane tegevus tuleb korraldada nii, et sellega ei hiiirita kaasinimeste rahu ja see on
kooskdlas kehtiva seadusandlusega.
(3) Keelatud on:
1) avalikes kohtades larmata, kasutada ebastindsaid v?iljendeid, tirlitada kaaskodanikke vdi
rikkuda iikskdik millisel muul viisil avalikku korda, sealhulgas eksida iildtunnustatud tavade ja
heade kommete vastu ning solvata oma ktiitumisega inimvtiririkust;
2) alkohoolsete jookide ja muude joovet tekitavate ainete pruukimine selleks mitteettentihtud
avalikes kohtades;

3) lubada alia 18-aastast alaealist pdrast kella 27.00 vanemateta restorani, kohvikusse, baari jms,
kus tarbitakse alkohoolseid jooke;
4) ehitistesse sisenemisega seotud kauplemine, teenuste pakkumine, tellimuste korjamine ning
aateline ja usuline tegelus, kui sellega kaasneb kaasinimeste hdirimine;
5) omanike loata viibida nende territooriumil, samuti ehitiste trepikodades, koridorides, keldrites,
pooningutel vdi katustel;
6) vdtta kaasa loomi avalikesse ujumiskohtadesse v6i avalikele iiritustele ilma suukorvita ja
rihmata;
7) jalgratastega avalikel haljasaladel ja kalmistul s6itmine;
8) mootors6idukitega avalikel haljasaladel, kdnniteedel, parkides, kalmistul, mdnguvdljakutel
s6itmine;
9) vilede ja sireenide kasutamine (v.a avariiohtlik olukord) ning muu hiiiriva, sh ka muusikalise
miira tekitamine avalikes kohtades ja ehitistes kui sellega hriiritakse kaaskodanikke;
10) kaaskodanike oorahu hziirimine kella 23.00-st kuni 7.00-ni. 6ine miira normtaseme piirang ei
kehti avariide ja dnnetuste likvideerimisel;
11) l6hkuda, rikkuda, mddida, omavoliliselt teisaldada v6i iimber paigutada liiklusmzirke,
viitasid, reklaamtahvleid, nime- v6i numbrisilte, teabe- v6i mdlestustahvleid, jiiritmemahuteid,
jms;
12) alla 1S-aastastel isikutel alkoholi, joovastavate ainete ja tubakatoodete omamine ja
tarvitamine;
13) alla 18-aastatele isikutele alkoholi, joovastavate ainete ja tubakatoodete miiiimine, ostmine ja
edasiandmine;
14) alla 18- aastastele isikutele konaldatavatel firitustel alkohoolsete jookide ja tubakatoodete
mriiimine;
15) alla 16-aastastel alaealistel viibida ilma tdiskasvanud saatjata avalikes kohtades kell 23.0006.00. Ajavahemikul 01.06-31.08 on keelatud viibida ilma tiiiskasvanud saatjata avalikes
kohtades kell 24.00-05.00;
16) sulgeda avalikult kasutatavat teed.
(4) Valla elanikel on 6igus anda politseitootajatele iile alla 18 aastaseid kzisutusse korda rikkunud
isikuid nende vanemate viiljaselgitamiseks ja karistamiseks vastavalt seadusandlusele.
$ 4.

Avaliku iirituse korraldamine

(1) Avalikke riritusi tohib konaldada ainult vallavalitsuse loal.
(2) Kui avaliku iirituse korraldamisega kaasneb teede ja ttinavate sulgemine jalvdi liikluse
timberkorraldamine, taotleb iirituse korraldaja politsei koosk6lastuse ja tee omaniku ndusoleku.
(3) Avaliku l6kke tegemisel (f aanituli jms) peab selle kooskdlastama piiiisteametiga. Avaliku
l6kke tegemise koht peab paiknema mis tahes ehitisest, pdlevmaterjali hoiukohast v6i metsast
vdhemalt 30 m kaugusel.
$ 5. Rakendussiitted
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eeskirja tiiitmise iile teostavad vallavalitsus ja politseiprefektuur vastavalt oma

volikogu mddrus nr I0,07 .02.2003 ,,Avaliku korra eeskiri" tunnistatakse kehtetuks.
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