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Vireillepanija

TMK Tori- ja markkinakaupan palvelukeskus Oy

Asia

Lupa tilapäiselle kadunvarsimainonnalle ajalle
15.-27.5.2018

Selostus asiasta

TMK Tori- ja markkinakaupan palvelukeskus Oy pyytää lupaa tilapäisten mainosten asettamiseen ajalle
15.-27.5.2018 Tampereen Kansainvälisten Suurmarkkinoita
koskien.
Kansainvälisillä Suurmarkkinoilla ilmoitusten koko on 140cm
korkea ja 70cm leveä, ilmoitukset kiinnitetään selin vastakkain, kiinni toisiinsa.
Taulut tullaan sijoittamaan katualueille niin, etteivät ne missään olosuhteissa vaaranna liikennettä tai turvallisuutta
-Mikkolantielle
-Soppeentielle
-Elovainiolle
Taulut kerätään heti tapahtuman jälkeen pois.

Perustelut

Hallintosääntö

Päätös

Päätän myöntää luvan tilapäiseen kadunvarsimainontaan
seuraavin ehdoin:
 mainokset tulee pystyttää ja kiinnittää niin tukevasti, ettei
niistä kaatumisen, putoamisen tms. syyn johdosta aiheudu haittaa tai vaaraa
 mainoksia ei aseteta suojateiden tai risteyksien läheisyyteen, terveyskeskuksen ja koulujen liittymien läheisyyteen, liikenneympyröihin tai niiden läheisyyteen (väh.
40m ympyrästä), pysäkeille tai liikennemerkkeihin
 mainoksia ei saa asettaa Kuruntien varteen
 mikäli mainoslaitteesta aiheutuu vahinkoa kolmannelle
osapuolelle, on mainoksen asettaja vahingonkorvausvelvollinen
 mainos on kiinnitettävä siististi
 alkoholi- ja tupakkamainonta kielletty
 mainoksen asettaja on luvan antajan pyynnöstä velvollinen siirtämään mainokset, mikäli tämä yleisten töiden liikennejärjestelyjen ym. seikkojen takia osoittautuu tarpeelliseksi
 mainokset saa asentaa 15.5.2018 ja on kerättävä pois
28.5.2018 mennessä
 jos mainokset eivät ole yllä mainittujen ehtojen mukaisesti asennettu, on luvan myöntäjä velvollinen poistamaan mainokset luvan hakijan kustannuksella

Ylöjärven kaupunki

Viranhaltijapäätös

Yhdyskuntatekniikan päällikkö

14.5.2018

Päiväys ja allekirjoitus

32 §

Ylöjärvi 14.5.2018

Mirko Harjula
Yhdyskuntatekniikan päällikkö
Jakelu

TMK Tori- ja markkinakaupan palvelukeskus Oy
Rakennusmestari Jarkko Haaranen
Kaupunginhallitus

Oikaisuvaatimusohje

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
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