Nurmeksen kaupunki
Elinvoimapalvelut

Päätös

Viranhaltija

Päiväys

Kaupunkirakennepäällikkö

4.1.2019

Nro 1

Lupa Sirkus Tähti Oy:lle Hannikaisen aukion käyttöön
Asianosainen

Sirkus Tähti Oy, Samir Abdelmeguid (Y-tunnus 2777106-7)
Lehtikallio 6 A 37
01640 Vantaa

Selostus asiasta

Sirkus Tähti Oy hakee Hannikaisen aukion käyttölupaa 23.8.2019.
Sirkus saapuu edellisenä iltana ja poistuu esityspäivänä näytöksen
jälkeen. Sirkusteltta on halkaisijaltaan noin 20 m.

Päätös ja
sen perustelut

Myönnän käyttöluvan esitetylle päivälle 23.8.2019.
Vuokra alueen käytöstä on 50,- €/vrk (sis. alv:n).
Lisäksi myönnän luvan sijoittaa mainoksia omilla telineillään kaupungin omistamille alueille pääkatujen varteen. Mainoskyltit on poistettava samana iltana kun sirkus päättyy.
Muut ehdot:
- siivousvelvollisuus tapahtuman jälkeen
- sirkuksen tulosta on ilmoitettava noin viikkoa etukäteen kaupunkirakennepäällikkö Niko Mahlavuorelle p. 04010 45752
- mahdollisesta vesijohtoveden käytöstä on erikseen sovittava Nurmeksen Veden kanssa: p. 04010 45665 / Timo Pirinen
- Hannikaisen aukion alueelle on v. 2017 asennettu Pohjois-Karjalan sähkön maakaapeli, joka on otettava huomioon rakenteita pystytettäessä
- luvan hakija vastaa mahdollisista kolmannelle osapuolelle aiheutetuista vahingoista

Toimivallan peruste

Hallintosääntö 25 §, kaupunkirakennepäällikkö, toimivalta kohta 2.

Allekirjoitus

Kaupunkirakennepäällikkö

Niko Mahlavuori

Oikaisuvaatimusohje
Oikaisuvaatimusoikeus

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, tästä päätöksestä ei saa hakea muutosta valittamalla.
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimuksen
sisältö ja toimittaminen

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Kaupunkirakennelautakunta
Oikaisuvaatimusviranomaisten katu- ja postiosoitteet:
Nurmeksen kaupunginhallitus, Kirkkokatu 14, 75500 Nurmes
Hyvinvointilautakunta, Kötsintie 2, 75500 Nurmes
Kaupunkirakennelautakunta, Kirkkokatu 14, 75500 Nurmes

Puhelin: 04010 45000 vaihde
Faksi: 020 601 1932, sähköposti: kirjaamo@nurmes.fi
Oikaisuvaatimusaika
ja sen alkaminen

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

Päätös julkaistu tietoverkossa nurmes.fi

Päivämäärä

Tiedoksianto
asianosaiselle

Päätös on
[ X ] lähetetty tiedoksi sähköpostilla
[ ] luovutettu asianosaiselle

4.1.2019

Asianosainen:
Paikka, päiväys ja tiedoksiantajan allekirjoitus

Nurmes
______________________________________________________________________________________________

Vastaanottajan allekirjoitus (jos luovutettu)
______________________________________________________________

Muu tiedoksianto
Lisätietoja

- laillisuusvalvonta
-

