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19/10.03.00/2019
Puuliiterin rakentaminen 2,6 metrin etäisyydelle kunnan omistaman kiinteistön rajasta,
Leppävesi, kortteli 138 tontti 2
Selostus asiasta

* * * * * * * * * * * * * anovat lupaa rakentaa puuliiterin 2,6 metrin
etäisyydelle kunnan omistaman katualueen rajasta Leppäveden
asemakaava-alueella AO-korttelissa 138, tontilla 2, liitteenä olevan
asemapiirroksen mukaisesti.
Laukaan kunnanhallitus 12.6.2017 § 138.

Perustelut (lain, asetuksen tai kunnallisen säännön kohdat, määräykset
ja sopimukset)
Myönnän hakemuksen mukaisen luvan edellyttäen, että kaivuutoiminta ja
Päätös
routaeristeet pysyvät hakijan omalla maalla.
Päätös on kuntaa sitova sen jälkeen, kun se on saavuttanut lainvoiman.

Allekirjoitus
Mari Holmstedt
Kaavoitusjohtaja
Päätöksen nähtävänäpito Paikka ja aika:
kunnanvirastossa 10.1.2019 viraston aukioloaikana ma-pe 9.00-15.00
sekä kunnan verkkosivuilla 10.1.2019 alkaen oikaisuvaatimusajan.
Todistaa

asianhallintapäällikkö / toimistosihteeri

Tiedoksianto
Jakelu

Tämä päätös oikaisuvaatimusohjeineen on lähetetty sähköpostitse, 9.1.2019.

Lisätiedot päätöksestä

Rakennustarkastaja Päivi Niemi, p. 0400 798 179.
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Oikaisuvaatimusohje

Hakijat
Rakennustarkastaja Päivi Niemi
Kunnanhallituksen puheenjohtaja
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OIKAISUVAATIMUSOHJE
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea
muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Laukaan kunnanhallitus
Käyntiosoite: Laukaantie 14, Laukaa
Postiosoite: PL 6, 41341 Laukaa
Puhelin: 014 2675 000 (vaihde)
Sähköposti: kirjaus@laukaa.fi
Aukioloaika: ma-pe 9.00 - 15.00
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä (sähköinen tiedoksianto),
saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun
tieto päätöksestä on julkaistu kunnan verkkosivuilla.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimuksen sisältö ja perille toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta
muodosta. Oikaisuvaatimuksesta on ilmoitettava:
- päätös, johon haetaan oikaisua
- se, millaista oikaisua vaaditaan
- millä perusteella oikaisua vaaditaan
- oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero sekä allekirjoitus
(vaatimuksen tekijän tai sen laatijan)
Oikaisuvaatimuksen liitteet:
- päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- selvitys päätöksen tiedoksiannosta tai muusta muutosajan alkamiskohdasta
- asiakirjat, joihin muutosvaatimuksessa haluaa vedota
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan
päättymistä.

