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Asia:

OSOITEPÄÄTÖS Knuutilantie 5

Perustelut:

Kiinteistön ensisijainen osoite tulisi olla käytössä olevan pääasiallisen kulkuyhteyden
mukaisesti, joka useasti tarkoittaa käytettävää ajoneuvoliittymää. Osoite määrittyy
asemakaava-alueella tonttijaon mukaan ja haja-asutusalueella matkan mukaan.
(Kunnan osoitejärjestelmä - Kuntaliitto, 2006)
Tulevasta muutoksesta on kuultu ja tiedotettu kiinteistön omistajia kirjeitse lokakuun
2018 alussa. Yhteydenottoja tai palautetta ei määräpäivään mennessä saapunut.

Toimivalta:

Hallintosääntö § 45 (Kval 27.11.2017 § 122)

Päätös:

Muutetaan seuraavalla kiinteistöllä sijaitsevien rakennuksien osoite vastamaan
todellista liittymän sijaintia:
-kiinteistö 977-7-20-5, Knuutilantie 5 -> Kelliläntie 5, 84100 Ylivieska
Osoitetiedotus tehdään ao. tiedoksiannon mukaisesti, muilta osin tiedotus jää
kiinteistön omistajien vastuulle.
Tämä päätös pannaan täytäntöön 4.2.2019

Allekirjoitus:

Paikkatietoinsinööri

Esa Taka-Eilola

Oikaisuvaatimus: Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä
se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi
vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus
perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
Oikaisuvaatimus- Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja viranomaisen yhteystiedot
viranomainen:

Teknisten palveluiden lautakunta
PL 70
84101 Ylivieska
Oikaisuvaatimus- Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus
aika:
on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Päätöksen
tiedoksianto ja
nähtävänäpito:

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Hallintolain mukaista todisteellista tiedoksiantoa voidaan myös
käyttää. Tiedoksiannon saajan suostumuksella päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisesti siten
kuin laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa säädetään. Tavallisessa sähköisessä tiedoksiannossa tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun
pöytäkirja on nähtävänä kunnan verkkosivuilla.
Päivämäärä

Julkaistu kaupungin kotisivuilla
Lähetetty sähköpostilla
Lähetetty kirjeellä

Kenelle / vastaanottajan allekirjoitus

18.12.2018
18.12.2018

Asianosaiset

Lähetetty saantitodistuksella
Luovutettu asianosaiselle
Luovuttajan allekirjoitus

Täytäntöönpanoa varten tiedoksi

Vastaanottajan allekirjoitus

18.12.2018

Elisa Oy, Herrfors Oy, Jokilaaksojen Pelastuslaitos,
Jätelautakunta, Karttakeskus Oy, KP Jakelu,
Maanmittauslaitos, Posti, Rakennusvalvonta, Taksi,
Vestia Oy, Ylivieskan Vesiosuuskunta

