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Asia

Lupa pitää venettä Ylöjärven kaupungin kiinteistöllä
980-406-1-219

Selostus asiasta

Kiinteistön 980-406-1-315 omistaja on pyytänyt lupaa pitää
venettään Ylöjärven kaupungin kiinteistöllä 980-406-1-219
Keijärven rannassa liitekartan osoittamassa paikassa.
Kohde sijaitsee haja-asutusalueella. Kaupungilla ei tällä
hetkellä ole osoitettuna mitään toimintaa kyseiselle
kiinteistölle. Alue on osayleiskaavassa virkistys- ja
retkeilytoimintaan (VR-2) tarkoitettua aluetta. Hakemus ei
ole ristiriidassa maankäytön suhteen, eikä haittaa
kaupungin toimintaa alueella.

Liite

- kartta

Perustelut

Hallintosääntö

Päätös

Päätän antaa kiinteistölle 980-406-1-315 luvan toistaiseksi
pitää venettä liitekartan mukaisessa paikassa kiinteistöllä
980-406-1-219. Kaupunki ei vastaa veneelle mahdollisesti
tapahtuvista vahingoista tai muusta veneelle mahdollisesta
tapahtuvasta haitanteosta. Vene on sijoitettava alueelle
siten, että sijoitus ei edellytä ympäristön muokkausta
veneenlaskupaikalla tai sen ympäristössä. Oikeus pitää
venettä edellä mainitulla alueella päättyy, jos kaupunki
myöhemmin tarvitsee alueen nykyisestä poikkeavaan
muuhun käyttöön tai mistä tahansa muusta asiallisesta
perusteesta ja näiden pohjalta tehtävästä erillisestä
päätöksestä. Tällä päätöksellä ei venepaikasta muodostu
rasitetta kiinteistölle 980-406-1-219 kiinteistön
980-406-1-315 hyväksi.
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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.
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