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Asia

Pispanmäen (14.) kaupunginosan korttelin 286 tontin 11
tonttijaon hyväksyminen

Asiaseloste

Ehdotus Pispanmäen (14.) kaupunginosan korttelin 286 tontin 11
tonttijaoksi on liitteenä. Asianosainen on tonttijaon hyväksynyt eikä
tonttijakoehdotuksen asettaminen nähtäville ole tarpeen

Päätös

Hyväksyn liitteenä olevan Pispanmäen (14.) kaupunginosan korttelin
286 tonttia 11 koskevan tonttijaon. Lisäksi määrään, että
tonttijakopäätös tulee voimaan välittömästi

Päätöksen peruste

Hallintosääntö § 28.2.25
Maankäyttö- ja rakennusasetus § 39.3
Maankäyttö-ja rakennuslaki § 79.2 ja 202

Muutoksenhakuohje

Liitteenä

Pöytäkirja yleisesti
nähtävänä

Päätös julkaistu yleiseen tietoverkkoon 11.2.2019

Päiväys ja allekirjoitus
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Valitusosoitus
Tästä kaupungingeodeetin tonttijakopäätöksestä saavat valittaa tonttijakoalueen
ja siihen rajoittuvien kiinteistöjen omistajat ja haltijat sekä myös vastapäisen
kiinteistön omistaja ja haltija, jos päätös voi olennaisesti vaikuttaa vastapäisen
kiinteistön rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen.
Muutosta haetaan kirjallisella valituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta.
Hallinto-oikeuden yhteystiedot:
käynti- ja postiosoite Hämeenlinnan oikeustalo,
Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
puhelinvaihde 029 5642 200
faksi 029 5642 269
sähköposti hameenlinna.hao@oikeus.fi
aukioloaika ma - pe klo 8.00 - 16.15
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Valituskirjelmässä on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin valittajalle
voidaan toimittaa asiaa koskevat ilmoitukset
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet
Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan kotikunta.
Valituskirjelmään on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon valittamalla haetaan muutosta, selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta sekä
asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään
valtakirja.
Valituskirjelmät on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituskirjelmät toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valituskirjelmät voi
lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valituskirjelmät on jätettävä niin
ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston
aukioloajan päättymistä.
Valitus on tehtävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamispäivästä, sitä lukuun ottamatta. Muutoin valituksessa noudatetaan hallintolainkäyttölain säännöksiä.
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PÄÄTÖKSEN TIEDOKSIANTO
Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi
______________________________________________________
(päiväys ja tiedoksiantaja)
Päätös on luovutettu asianosaiselle
______________________________________________________
(päiväys ja tiedoksiantajan sekä vastaanottajan allekirjoitukset)
Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi
- saantitodistuksin ( )
- haastemiehen välityksellä ( )
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