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Lupa katujen sulkemiseen Varuskunnantie ja Kotitie
Porin prikaatin Operatiivinen osasto on hakenut kaupungilta lupaa kaupungin hallinnoimien katujen sulkemiseen Niinisalossa Varuskunnantiellä ja
Kotitiellä, joissa kaupunki on tienpitäjänä, Katapulttitiellä, joka on yksityistie.
"Koronavirusepidemian johdosta Porin prikaati rajoittaa varuskunnan ulkopuolisen henkilöstön liikkumista Niinisalon sotilaskodin alueella. Rajoittamiseen sisältyy ihmisten ja ajoneuvojen vapaan kulkemisen estämistä.
Esityksen tarkennukset:
- Rajoitettavat tiet: Varuskunnantie, Kotitie, Katapulttitie.
- Rajoitukset ovat voimassa toistaiseksi
- Arkisin (ma-pe) klo 0800 - 2100
- Viikonloppuisin (la-su) klo 1600 - 2100
- Pelastus- ja turvallisuusviranomaisten liikennettä ei estetä
- Rajoitusten poistumisesta ilmoitetaan erikseen
- Rajoituksista tiedotetaan paikallista väestöä".
Kaupunki myöntää tienpitäjänä oikeuden katujen Varuskunnantien ja Kotitien osittaiseen sulkemiseen. Porin prikaati vastaa liikenteenohjauksesta ja
asianmukaisesta tiedottamisesta Pelastustoimelle ja tienkäyttäjille sekä ilmoittaa muutoksista kaupungin tekniseen keskukseen.
Päätös:

Myönnän luvan Varuskunnantien ja Kotitien osittaiseen sulkemiseen
liikenteeltä Porin Prikaatin Operatiivisen osaston hakemuksen mukaisesti
toistaiseksi.
***Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu***
Marja Vaajasaari
Tekninen johtaja

Täytäntöönpano

Porin Prikaati /Operatiivinen osasto
Tekninen keskus /Kuntatekniikka

Lisätietoja antaa

Tekninen johtaja Marja Vaajasaari, 044 577 2619
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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
Sähköposti: 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 16.3.2020.
Tiedoksianto asianosaiselle
Asianosainen

Porin Prikaati, Operatiivinen osasto
Paikka, pvm ja tiedoksiantajan allekirjoitus

Kankaanpää 16.3.2020
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

Tekninen johtaja Marja Vaajasaari, 044 577 2619

