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Hanketoiminta ja kehittäminen järjestää Puluvärkki ICE
-tapahtuman vanhalla Seminaarin alueella (os. Rantakatu 5-7 +
pihapiiri) lauantaina 3.3. klo 10-17. Varaamme Seminaarin
piha-alueen sekä Pitkänkarin koulun kentän tapahtumamme
käyttöön oheisen liitteen mukaisesti.
Anomme lupaa käyttää tapahtuma-ajalla la 3.3. klo 10-17
seuraavia parkkialueita:
- rakennusten 7A ja 7D takana olevat p-alueet
- Pitkänkarin koulun vierustalla olevat p-alueet
- rakennuksen 7F takana oleva p-alue
Anomme lisäksi lupaa käyttää varaparkkialueena rakennuksen
7G parkkialuetta. Pääasiallinen yleisöparkkialue on Softpoliksen
p-alue, jonka käytöstä sovitaan Raahepoliksen kanssa.
Järjestelytyöt aloitetaan perjantaina 2.3. ja purku valmistuu
maanantaina 4.3.

4. Sovelletut oikeusohjeet

Samalla anomme lupaa tienvarsimainontaan seuraavasti:
opastekyltit noin 40 x 50 cm / 15 kpl taajama-alueelle sekä
banderolli Kokkolantien ylittävällä sillalle (ei rautatiesiltaan).
Opastekyltit asennetaan viikolla 8 ja kerätään pois viikon 10
alussa.
Hallintosääntö 30 §

5. Päätös

Myönnetään anomuksen mukaiset luvat.
Tapahtuman järjestäjä vastaa alueen siisteydestä tapahtuman
aikana.
Tapahtuman järjestäjä vastaa muista mahdollisesti tarvittavista
luvista ja ilmoituksista viranomaisille.
Tienvarsimainonnassa ja banderollien asettamisessa on
noudatettava huolellisuutta siten, etteivät ne aiheuta vaaraa tai
näkemäestettä liikenteelle.
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Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.
Päätökseen tyytymätön voi tehdä asiassa kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimusviranomainen:
RAKENNETUN YMPÄRISTÖN LAUTAKUNTA, PL 62, 92101 Raahe.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän
allekirjoitettava.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua sen postittamisesta.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätös on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen.

