
HIRVENSALMEN KUNTA
Tekninen johtaja

PÄÄTöS
16t4t 2018 S 40

Asia, jota päätös
koskee Satama-al ueen käyttölupa

Asianosaiset
a Puulan Veneseura Ry

Parraskuja 7 C 19

50170 Mikkeli

Hirvensalmen kunta

Selostus asiasta
Puulan Veneseura Ry anoo lupaa saada käyttää Hirvensalmen
S-Marketin edessä olevaa satama-aluetta 1 1 .7 .- 13.7 .2018 klo 10-19
purjehduskoulutuksen ja purjehduksen esittelyyn sekä su 15.7 .2018 klo
1 0- 1 6 järjestettävään Etelä-Savon OpenCup Optari -purjehd uskil pail u un

Perustelu
Hirvensalmen kunnan hallintosääntö 1 . 1 2.2017

Päätös
Myönnetään lupa Puulan Veneseura Ry:lle S-Marketin edessä olevan
satama-al ueen purjehduskou I utuksen sekä purjehduksen esittelykäyttöön
11.7.2018 - 13.7.2018, sekä 15.7.2018 kilpailun järjestämiseen
hakemuksen ajankohtien mukaisesti sillä ehdoin ettei sataman muulle
veneliikenteelle aiheudu kohtuutonta haittaa.

Allekirjoitus

Asko Vilianen, Tekninen iohtaia
Oikaisuvaatimus i I Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen
tiedoksisaannista.
ll Päätökseen eiole muutoksenhakuoikeutta, koska kyse KVTES:n
tulkinnasta.

Jakelu



HIRVENSALMEN KUNTA

Tekninen johtaja

OIKAISUVAATIM USOHJ EET
Kunnallisasiat
Päivämäärä 16.4.2018 pykälä 40

Oikaisuvaatim usoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 $:n mukaan kirjallinen
oikaisuvaatimus, tästä päätöksestä ei saa hakea muutosta valittamalla

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu taijonka
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
(asianosainen) sekä kunnan iäsen.

Oikaisuvaatimusviran-
omainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite

Hirvensalmen kunta/Tekninen lautakunta
Keskustie 2, 52550 H IRVENSALMI

Sähköposti : hirvensalm i(Ohirvensalm i.fi
Oikaisuvaatimusaika ja sen
alkaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen
tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon
kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua
kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen
tiedoksisaantitodistukseen merkittvnä aikana.

Pöytäkirjan nähtäväksi
asettaminen

Päivämäärä

Julkaistu _l _2018
www.hirvensalm i.filTekninen lautakunta/viran haltiiapäätökset

Tiedoksianto
asianosaisille

ffi tanetetty tiedoksi kirjeellä Asianosainen:
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n luovutettu asianosaiselle Asianosainen:

Paikka, pvm jatiedoksiantajan allekirjoitus Vastaanottajan allekirjoitus

Hirvensalmi __J_2018
n Muulla tavoin, miten

Oikaisuvaatim uksen sisältö
ja toimittaminen

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on
tekijän allekirjoitettava.
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen
oikaisuvaatimusaian päättym istä.

Lisätietoia
Liitetään päätökseen



Hakemus 12.3.201.8

Puulan Veneseura ry

Parraskuja 7 CLg

50170 MIKKELI
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Hirvensalmen kunta

Tekninen lautakunta

Keskustie 2

52550 HIRVENSALMI

S.MARKETIil SATAMA-AIUEEN XÄVTTöIUPA HAKEMUS

Puulan Veneseura ry hakee lupaa saada käyttää S-marketin edustalla olevaa ranta-aluetta.

l.Purjehduskoulutuksen ja purjehduksen esittelyyn LL.7.ZOLB klo 10:00 - L3.7.20L8 klo 19:00.

2.ES-OpenCup optarl purJehduskilpailut L5.7.2Ot8 klo L0:00-16:00. Kilpailu on Puulan Veneseuran,

Mikkelin Pursiseuran ja Ristíinan Pursiseuran välinen osakilpailu. Odotettavissa noin 12 kilpailijaa
jaT liúrtöä".

Yståivällisin terveisin

&ürln--t-
Lea Pylvänäinen

kommodori

050 s493766


