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Tingimustel
1.
Ajutise liikluskorralduse projekt on kooskõlastatud
eeldusel, et projekteerija on projekti koostamisel arvestanud
kehtivate normidega, tegelike liiklustingimustega, teede
mõõtmetega, teenindavate sõidukite näitajatega, olemasoleva
liikluskorralduse ja liiklussagedusega.
2.
Kooskõlastus kehtib ainult riigimaanteede osas,
võistlusraja kulg linna- ja vallateedel kooskõlastada vastava
kohaliku omavalitsusega.
3.
Liikluskorraldusvahendid paigaldada juhindudes EVS
613 nõuetest. Liikluse korraldamisel objektil juhinduda määrusest
„Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“ nr 43 ja juhendist „Riigiteede
ajutine liikluskorraldus“ MA 2018-009.
4.
Paigaldatavad ajutised liiklusmärgid valmistada 2. klassi
valgustpeegeldava kilega. Liikluse korraldamisel riigiteel kasutada
2. suurusgrupi liiklusmärke.
5.
Piirangud ei tohi kesta kauem, olla kehtestatud varem
või pikemale teelõigule kui see on ohutult võistluste läbiviimiseks
vajalik.
6.
Liikluse korraldamisel, sealjuures liikluse
reguleerimisel arvestada liiklusseaduse nõuetega.
7.
Võistluse teabetahvlid paigaldada vähemalt 3 päeva
enne võistluste toimumist
8.
Vähemalt 24 tundi enne tööde alustamist või
liikluskorralduse muutmist teavitada liiklusjuhtimiskeskust e-post
tmc@transpordiamet.ee või Vähemalt 24 tundi enne tööde
alustamist või liikluskorralduse muutmist teavitada
liikluspiirangutest ja tööde tegemisest Transpordiameti Tark Tee
liikluspiirangute iseteeninduskeskkonnas, millele pääseb ligi
Transpordiameti e-teeninduse kaudu.

ÜLDTINGIMUSED:

- Ürituse liikluskorraldus toimub juhendi "Riigiteede ajutine liikluskorraldus. Juhend liikluse korraldamiseks riigiteede ehitus- ja korrashoiutöödel"
Maanteeameti peadirektori 14.11.2018 käskkiri nr1-2/18/458.
- Liikluskorraldusvahendid paigaldada vastavalt EVS 613 sätestatud nõuetele.
- Muud olemasolevad liiklusmärgid, mis lähevad vastuollu antud ajutise liiklusskeemiga, tuleb kinni katta. Vajadusel lisada objektil täiendavaid
liiklusmärke. Ajutised liiklusmärgid tuleb paigaldada nii, et nad on liiklejale üheselt mõistetavad ja arusaadavad. Tagada kogu ürituse kestvuse vältel
ajutiste liiklusmärkide püstiolek ja loetavus.
- Pärast ürituse lõppu tuleb ajutine liikluskorraldus koheselt eemaldada.
- Teele pandud teisaldataval alusel liiklusmärgi kõrgus peab olema vähemalt 0,6m.
- Riigimaantee äärde paigaldatavad ajutist liikluskorraldust kehtestavad märgid peavad olema kollase taustaga.
- Vähemalt 24h enne tööde algust teavitada Maanteeinfokeskust.

Projekti nimetus:

AS TARISTON

Riigimaantee nr 5 Pärnu-Rakvere- Sõmeru km 78-88 ja
selle lõiguga ristuvate kõrvalmaanteede liikluskorraldus
seoses Paide-Türi rahvajooksuga
Objekti asukoht:

Riigimaantee nr 5 Pärnu-Rakvere- Sõmeru km 78-88
Joonise nimetus:

Mäo tee 1, Sillaotsa 72751, Paide vald, Järvamaa Paide-Türi rahvajooksu ajutine liikluskorraldus skeem
Projekteeris Tiit Poopuu Kontrollis
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