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Hakija

Päätös

Päijät-Hämeen Urheiluautoilijat ry

Ympäristölautakunta 14.3.2018 § 15 / Maastoliikennelain
30 §:n mukainen lupahakemus hakijana Päijät-Hämeen
Urheiluautoilijat ry (myönnetty)
Lupa mahdollistaa Hähkäjärven jääradalla ajon
arkilauantaisin klo 11-14

Julkipanoilmoitus pidetään päätöksen tehneen viranomaisen ilmoitustaululla vähintään sen ajan,
jonka kuluessa päätökseen voidaan tehdä oikaisuvaatimus eli 25.4.2018 saakka. Asiakirjat ovat
nähtävillä Kärkölän kunnanviraston neuvonnassa osoitteessa Virkatie 1, Järvelä viraston
aukioloaikana.
Oikaisuvaatimusohjeet
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla, mutta päätöksestä voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisua
saa vaatia se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi
vaikuttaa. Viranomainen saa lisäksi vaatia oikaisua, jos laissa niin säädetään tai jos muutoksenhakuoikeus on
viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen.
Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen saa
hallintolainkäyttölaissa tai muussa laissa säädetään.
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Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään
postiosoite ja käyntiosoite
Kärkölän ympäristölautakunta
Virkatie 1
16600 Järvelä
(aukioloaika klo 9-15)
sähköpostiosoite: karkolan.kunta@karkola.fi
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista ennen viraston aukioloajan
päättymistä. Jos oikaisuvaatimusta ei ole tehty määräajassa, oikaisuvaatimus jätetään tutkimatta. Jos
oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai
arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä
kolmantena päivänä viestin lähettämisestä ja muussa tapauksessa seitsemän päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä
aikana. Kunnan jäsenen katostaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja
on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon. Viranomaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon
kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon vaaditaan
oikaisua, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan. Oikaisuvaatimuksessa on
selostettava vaatimukset valituskirjelmän sisällöstä ja liitteistä sekä valituksen perille toimittamisesta.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen sekä sen tekijä ja yhteystiedot.

