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Pärnu Linnavolikogu 

19. detsembri 2013  

määruse nr 28 juurde 

 
TEEDE JA TÄNAVATE SULGEMISLOA TAOTLUS  
 

Sulgeja (nimi) 
 

Registrikood/ 
isikukood   

Asukoha/elukoha 
aadress   

Telefon, faks 
  

A/a nr 
 

Suletav maa-ala 
(Sulgemise asukoht ja ristuvate tänavate vahemik) 

  

E-post 
 

Vastutav isik 
(nimi., ametinimetus, telefon, e-

post) 
  

  

Ehitustööde/ 
remonttööde tellija 
(nimi, registri- või isikukood)  

Sulgemise põhjus  
(Ehitus- ja remonttööde või ürituse kirjeldus)  

Sulgemise aeg  

Kuupäev (algus ja lõpp) 
  

Kell (kuni 24h sulgemise 

puhul) 
  

Teavitatud isikud  
(keda teavitatakse maa-ala 

sulgemisest) 
 

Kestvus päevades 
 

Maksumäära arvestamisel kohaldatavad parandustegurid  
(vastavalt Pärnu Linnavolikogu  19. detsember 2013 määruse nr 28 „Teede ja tänavate sulgemise maksu kehtestamine“ §-le 4) 

 

Kuupäev (algus ja lõpp) 

 

 

Parandusteguri kohaldamise asjaolud   
Parandustegur 

(koefitsient) 
Päevade 

arv 

     

     

     

     

     

Maksuvabastus  
(vastavalt Pärnu Linnavolikogu  19. detsember 2013 määruse nr 28„Teede ja tänavate sulgemise maksu kehtestamine“ §-le 10) 

 

Kuupäev (algus ja lõpp) 

 

 

Maksuvabastuse kohaldamise asjaolud   
Päevade 

arv 

    

 

Kinnitan, et 1) olen teadlik Pärnu Linnavolikogu  19. detsember 2013 määruse nr 28 „Teede ja tänavate sulgemise 
maksu kehtestamine“ ja Pärnu Linnavalitsuse kinnitatud teede ja tänavate sulgemise eeskirja nõuetest ning kohustun 
neid täitma; 2) oman raha ja vahendeid sulgemise tähtaegseks ja nõuetekohaseks läbiviimiseks. 
 
Sulgeja:        Vastutav isik: 
         

Kuupäev:  
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