
E. Vilde tee 52  parkimiskord  

 

1. Parkimiskord kehtib E. Vilde tee 52 kinnistul (katastritunnus 

78405:501:0610) ja linnalt tasuta kasutuseks saadud maa-alal (Vilde 52 ja 

Sõpruse pst. 220 vahel).  

2. Korraga võib parkida korteri kohta maksimaalselt kaks sõidukit. Parkimisluba 

ei garanteeri parkimiskohta. 

3. Korteriomanike külalistel on õigus parkida E. Vilde tee 52 territooriumil ja 

linnalt kasutada saadud maa-alal parkimiskellaga maksimaalselt 5 tundi, kuni 

kella 24.00-ni. Parkimiskellade väljastamisega külalistele, ühistu juhatus ei 

tegele. 

4. Õigust, otsustada korteritega seotud sõidukite üle omab ainult korteri 

omanik(ud). Aluseks sõiduki registreerimiseks on korteriomaniku avaldus 

juhatusele, milles ta märgib ära tema korteriga seotud sõidukid ja kinnitab seda 

oma allkirjaga. Elektroonilises avalduses, mis tuleb saata juhatuse meilile 

(juhatus@vilde52.ee), vajalik digiallkiri. 

5. Parkimislubade väljastamisega/elektroonilise andmebaasiga tegeleb KÜ Vilde 

52 juhatus.  

6. Parkimisluba võib olla kas füüsiline, paberkandjal või elektrooniline. 

Parkimisloa kadumisel või kasutuskõlbmatuks muutumisel, informeerib omanik 

sellest viivitamatult KÜ Vilde 52 juhatust. 

7. Parkijad peavad hea seisma selle eest, et oleks tagatud juurdepääs 

parkimisalale. Mootorsõiduk peab olema pargitud joonte vahele selliselt, et see 

ei takista parkimisalal teiste  mootorsõidukite liiklemist või parkimisala 

kasutamist. 

8. Teiste sõidukite liikumist või parkimist takistavad sõidukid võib teisaldada. 

Samuti võib teisaldada territooriumil seisvad romutunnustega sõidukid. 

Teisaldamise kulu kannab  sõiduki omanik/vastutav kasutaja. 

9. Omanik kasutab parkimisala sihipäraselt ja heaperemehelikult, hoiab 

sõidukialuse maa ja ümbruse 1m ulatuses puhta prahist ning lumest.  Omanik ei 

pese parkimisalal mootorsõidukit ega paigalda parkimisalale parkimistõkiseid. 



10. Ühistu korraldab vajadusel käesoleva korraga hõlmatud maa-alal heakorra-, 

hooldus- ja parendustöid. Toimuvatest plaanilistest töödest, mis eeldab maa-ala 

vabastamist sõidukitest, informeerib Ühistu juhatus  oma liikmeid teatega 

kodulehel ja/või teadete tahvlil. 

11. Parkimisala on E. Vilde tee 52 omanike ühises kasutuses s.t. omanike kasuks 

ei  ole konkreetseid parkimiskohti kindlaks määratud. Sõiduki valdaja ei tohi  

parkimiskohta enda kasuks märgistada. 

12. KÜ Vilde 52 juhatusel on õigus sõlmida leping firmaga, parkimise 

korraldamiseks. 

13. Parkimiskorra eirajate suhtes võib esitada hoiatusi, rakendada leppetrahve 

või kohaldada muid seadusega lubatud abinõusid. 

14. Parkimisalal  peab parkija järgima infotahvlitel olevaid parkimistingimusi. 

 

 

Käesolev parkimiskord on kinnitatud E. Vilde tee 52 korteriomanike 

üldkoosolekul 09.12. 2021. a.. Parkimiskord kehtib parkimiskorra kinnitamisest 

üldkoosolekul.  

Kõik parkimiskorras tehtavad täiendused või muudatused otsustatakse 

üldkoosolekul. 


