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Lupapäätös Suomen Automobiili – Historiallinen Klubi Savon Kerho Ry (SA – HK
Savon Kerho Ry) rompepäivien järjestämiseen 7. – 9.6.2018 Sonkajärven
koulukeskuksen liikuntahallin piha-alueella ja urheilukentän alueella sekä
liikuntahallin ja Lyseotienkoulun WC-tilojen yleiskäyttöön
172/10.03.02/2018
SA – HK Savon Kerho Ry järjestää 7. – 9.6.2018 välisenä aikana Sonkajärven Rompe- ja Keräilypäivät 7. – 9.6.2018. Tapahtumaa varten he ovat
hakeneet lupaa eri piha-alueiden ja kiinteistöosien käyttöön ajalle 7. –
9.6.2018 seuraaville piha- ja paikoitusalueille sekä kiinteistöosiin:
- Sonkajärven liikuntahalli ja urheilukentän alue
- Koulukeskuksen piha- ja paikoitusalueet ja koulukeskuksen WC:n yleisökäyttöön
- Liikuntahallin yleisöWC:n käyttöön
Ruokapalveluista vastaa Ravintola Palomestari ja järjestäjä huolehtii mahdollisesti tarvittavista viranomaisluvista.
Päätös

Sonkajärven kunta antaa luvan SA – HK Savon Kerho Ry:lle käyttää tehtävän vuokrasopimuksen mukaan ajalla 7. – 9.6.2018 seuraavia alueita:
- Sonkajärven liikuntahalli ja urheilukentän alue
- Koulukeskuksen piha- ja paikoitusalueet ja koulukeskuksen yleisöWC-tilat
- Liikuntahallin yleisöWC:n käyttöön, 2:n pukuhuoneen käyttö myyjien
suihkutilana
Vuokra ei sisällä mitään torimyyjien sähkönkäyttöä.
Tilaisuuden järjestäjät vastaavat liikenteen järjestelyistä, tilaisuuden valvonnasta ja alueen siisteydestä tapahtuman aikana sekä alueiden ja kiinteistön käyttöosien siistimisestä tapahtuman päätyttyä.
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Oikaisuvaatimusohjeet
Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite, postiosoite ja sähköposti
Sonkajärven kunta/Tekninen lautakunta
Taivallahdentie 4 B
74300 SONKAJÄRVI
Puh. (017) 272 700
Faksi (017) 272 7017
Sähköposti: sonkajarvi@sonkajarvi.fi
Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja 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.
Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen
Pvm: 22.5.2018
Tiedoksianto asianosaiselle
__X__

Lähetetty tiedoksi kirjeellä (kuntalaki 139 §)

Asianosainen: Suomen Automobiili-Historiallinen Klubi Savon Kerho Ry (SA-HK Savon Kerho Ry)
Annettu postin kuljetettavaksi, pvm/tiedoksiantaja:
22.5.2018/Riitta Räihä
____

Luovutettu asianosaiselle

Asianosainen:
Paikka, pvm ja tiedoksiantajan allekirjoitus:
Vastaanottajan allekirjoitus:

____

Muulla tavoin, miten

Oikaisuvaatimuksen sisältö ja sen toimittaminen
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä
Lisätietoja

