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Vireillepanija

MEOL ry

Asia

Lupa Kurun hiihtoladun ja sen ympäristön käyttöön
3.2.2018 metsäalan opiskelijoiden talvikisojen
järjestämiseen

Selostus asiasta

MEOL ry- Metsäalan opiskelijat ry:n pyytää lupaa Kurun
hiihtoladun ja sen lähellä olevan metsän käyttöön 3.2.2018.
Järjestettävä tapahtuma on perinteikkäät metsäalan opiskelijoiden talvikisat, jossa kamppaillaan opiskelijoiden sm-metsätaitoilun mestaruudesta. Metsätaitoilussa on kyse metsän
arvionti -rasteista koostuva hiihtorata (10km), jonka kilpailija
suorittaa. Rastit ovat n.1km välein ladun varrella. Arvioinnista ei tapahdu vaurioita metsälle.
Kilpailu alkaisi klo 9:00 ja päättyisi viimeistään klo 11:30.

Perustelut

Hallintosääntö

Päätös

Myönnän Metsäalan opiskelijat ry:lle luvan Kurun hiihtoladun käyttöön anomuksen ja liitekartan mukaiseksi. Lupa on
voimassa 2.2.2018 kello 22.00 -3.2.2018 kello 17 huomioiden mahdolliset kisojen järjestämisen valmistelu- ja siivoustyöt. Hakija vastaa kisoihin liittyvien asioiden järjestämisestä, alueen siistinä pidosta kisojen aikana, maastoon vietyjen
materiaalien poistosta kisojen jälkeen, mahdollisista tarvittavista liikenteenohjausjärjestelyistä kisojen aikana ja mahdollisista muille viranomaisille tehtävistä ilmoituksista kisoja
koskien. Lupa koskee latualueen käyttöä kisojen aikana.
Ylöjärven kaupunki on vain latualueen haltija, joten lupa
muun kuin latualueen käytölle kiinteistöllä
980-454-0001-0110 Kuru on pyydettävä maanomistajalta.
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Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Ylöjärven kaupunginhallitukselle postitse:
PL 22, 33471 Ylöjärvi tai sähköisesti: kirjaamo@ylojarvi.fi.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä
tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä ja 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä.
Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt virastoissa on keskeytettävä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja
se on tekijän allekirjoitettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla
valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai sähköisesti. Valituksen on
oltava perillä valitusajan viimeisenä päivänä klo 15.00 mennessä
riippumatta siitä, toimitetaanko valitus postitse vai sähköisesti.

Julkisesti nähtävänä

11.1.2017 Ylöjärven kaupungin yleisessä tietoverkossa
(www.ylojarvi.fi).

Lähetetty sähköpostitse 11.1.2017
Lähetetty sisäisessä postissa 11.1.2017
______________________________
Riina Uusitalo, hallintosihteeri

