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Vireillepanija

Sirkus Caliba

Asia

Muutos käyttölupaan sirkusvierailuun Tiuravuoren kentälle

Selostus asiasta

Sirkus Caliballe on myönnetty lupa Tiuravuoren kentän
käyttöön sirkusvierailuun 15.4.2018 yhdyskuntatekniikan
päällikön päätöksellä 11.5.2017 § 44.
Ko. ajankohtana oli kuitenkin kenttä vielä jäässä, eikä kaupunki päässyt purkamaan siellä olevaa jääkiekkokaukaloa,
joten ajankohtaa täytyi siirtää.
Sirkus Caliba esittää uudeksi ajankohdaksi 29.5.2018 klo
9-21.

Perustelut

Hallintosääntö

Päätös

Myönnän Sirkus Caliballe käyttöluvan Tiuravuoren kentälle
29.5.2018 klo 9-21.
1. Hiekkakentät tivoli, sirkus tai muu vastaava: vuokra 305 €
/ kerta.
2. Tievarsimainosten sijoituksesta tulee sopia kaupungin
katutilavalvojan kanssa, rakennusmestari Jarkko Haaranen
p. 0444860632.
3. Kentällä meneviä kaapeleita ja salaojia tulee varoa telttaa
pystytettäessä.
4. Ennen teltan pystytystä tulee olla yhteydessä
työmaapäällikkö Jyrki Tanhuanpäähän p.0500719399.
5. Tilaisuuden järjestäjän tulee huolehtia alueen
siistimisestä tilaisuuden jälkeen.

Päiväys ja allekirjoitus

Ylöjärvi 14.5.2018

Mirko Harjula
Yhdyskuntatekniikan päällikkö
Jakelu

Sirkus Caliba
Työmaapäällikkö Jyrki Tanhuanpää
Palvelusihteeri Pirjo Turunen
Kenttämestari Terja Molin
Kaupunginhallitus

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Ylöjärven kaupunginhallitukselle postitse:
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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

14.5.2018 Ylöjärven kaupungin yleisessä tietoverkossa
(www.ylojarvi.fi).

Lähetetty sähköpostitse 14.5.2018
Lähetetty sisäisessä postissa 14.5.2018
______________________________
Riina Uusitalo, hallintosihteeri

