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CombiFlow ulkoilutapahtuma 25.5.2019 / Combi Kuntokeskus
Combi Kuntokeskus (K&M Kuntokeskus Oy) hakee lupaa järjestää uudenlaisen CombiFlow ulkoilutapahtuman 25.5.2019 klo 10 - 13 (sähköposti
25.3.2019).
Tapahtuma kulkee reittiä: Tori - Tapalankatu - Ilmarisenkatu - Vuohiniitynpuisto - Toivontie - Keskuskatu - Tori. Lenkin pituus on noin kaksi kilometriä ja se kierretään joko kävellen tai juosten. Reitin varrella on rastipisteitä.
Combi Kuntokeskus nauhoittaa reitin selkeästi.
Tilaisuuden järjestäjän tulee huolehtia mahdollisista aluerajauksista, liikenne- ja pysäköintijärjestelyistä sekä asianmukaisten liikennemerkkien asentamisesta. Tapahtuman jälkeen järjestäjä huolehtii torialueen sekä reitin
varrella olleiden rastipisteiden siivouksesta. Pylväisiin kiinnitetyt mainokset
tulee poistaa heti tapahtuman jälkeen.
Lisäksi tilaisuuden järjestäjä hankkii kustannuksellaan kaikki tapahtuman
edellyttämät muut luvat, vastaa järjestyksenvalvonnasta, liikenteenohjauksesta sekä kaikista kaupungille ja kolmansille osapuolille aiheutuneista vahingoista.
Tilaisuuden järjestelyistä tulee sopia riittävän ajoissa torivalvoja Matti
Wahlmanin kanssa p. 044 577 2701 ja lauantaitorien järjestäjän Kankaanpään Yrittäjät ry:n kanssa.
Päätös:

Myönnetään Combi Kuntokeskukselle lupa järjestää CombiFlow ulkoilutapahtuma lauantaina 25.5.2019 klo 10-13 asiakohdassa tarkemmin määritellyin ehdoin.
***Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu***
Teknisen keskuksen johtajan sijainen

Jukka Tutti

Täytäntöönpano

Combi Kuntokeskus
Tekninen keskus / Kuntatekniikka

Lisätietoja antaa

Teknisen keskuksen johtajan sijainen Jukka Tutti, 044 577 2623
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Kunnallisasiat
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
Tekninen lautakunta, kirjaamo
Käyntiosoite: Kuninkaanlähteenkatu 12, 38700 Kankaanpää
Postiosoite: PL 36, 38701 Kankaanpää
Sählöpostiosoite: kirjaamo@kankaanpaa.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.
Nähtäväksi asettaminen
Päätös on asetettu nähtäväksi yleisessä tietoverkossa Kuntalain 140 §:n mukaisesti 12.4.2019.
Tiedoksianto asianosaiselle
Asianosainen

Combi Kuntokeskus (K&M Kuntokeskus Oy)
Paikka, pvm ja tiedoksiantajan allekirjoitus

Kankaanpää 12.4.2019
Toimistosihteeri Leila Liimu
Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja tekijän on se allekirjoitettava.
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.
Lisätietoja

Teknisen keskuksen johtajan sijainen Jukka Tutti, 044 577 2623

