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RAKENNUSLAUTAKUNTA ON TEHNYT 1.9.2020 SEURAAVAT PÄÄTÖKSET
Lupatunnus
§

Kiinteistö
Lupatyyppi
Toimenpide
Päättäjä

507-2020-149
32
Myönnetty

507-420-9-0 (MATTILA)
Rakennuslupa
Varastohallin laajennus (automuseo) ja teräsrungon korjaus ja
vahvistus
MRL 144 §:n mukainen aloittamisoikeus

507-2020-5005
29
Myönnetty

507-404-1-266 (RANTALA)
Poikkeamislupa
Poikkeaminen Länsiosan rantaosayleiskaavan (käyttötarkoitus) sekä
rakennusjärjestyksen (etäisyys rannasta) määräyksistä

507-2020-5006
30
Myönnetty

507-409-1-47 (Kalliola)
Poikkeamislupa
Poikkeamislupahakemus loma-asunnon käyttötarkoituksen
muuttamiseksi vakituiseksi asunnoksi vastoin Vanosen
rantaosayleiskaavamääräyksiä sekä rakennusjärjestyksestä
(etäisyys rantaan)

Yhteensä

3 päätöstä

Mäntyharju

4.9.2020

Mirja Marttila
pöytäkirjanpitäjä
Päätökset annetaan julkipanon jälkeen 7.9.2020, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten
tietoon. Päätökset ja niihin liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä rakennusvalvonnassa.
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VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen
Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta valittamalla. Valitusviranomainen ja osoite:
Itä-Suomen hallinto-oikeus,
PL 1744 / Minna Canthin katu 64
70101 KUOPIO
Päätöksen antamispäivä
Tämä päätös on annettu julkipanon jälkeen yllä mainittuna antamispäivänä, jolloin sen katsotaan tulleen
asianomaisen tietoon.
Valitusaika
Valitusaika on 30 päivää päätöksen antopäivästä tätä päivää lukuun ottamatta.
Valituskirje
Valituskirjeessä on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite, päätös johon haetaan
muutosta, miltä oson päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi ja
muutosvaatimuksen perusteet.
Valituskirje on valittajan tai valituskirjeen muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan
laatija on allekirjoittanut valituskirjeen, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja
postiosoite. valituskirjeeseen on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta
oikeaksi todistettuna jäljennöksenä.
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan
viimeinen päivä on itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat
voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä.
Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä
ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä
on määrätty lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä
oikeudenkäyntimaksua.
Tämä ilmoitus on ollut ilmoitustaululla 4.9.2020 - 7.10.2020.

2 / 2

