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Haapasalmentien tiekunta

Selostus asiasta

Haapasalmen yksityistie on hakenut kaupungin avustusosuutta tien
peruskorjauskustannuksiin. Tien kunnostukseen on myönnetty
valtionavustusta 15 123 € (päätös POSELY/2112/2020, 16.2.2021).
Hyväksytty kustannusarvio on 30 247 euroa ja se sisältää rumpujen
uusimista sekä kantavuuden ja kuivatuksen parantamista.
Valtionavustusta saaneille yksityistielle voidaan kaupunkirakennelautakunnan päätöksen mukaisesti myöntää kaupungin avustusta
perusparantamiseen puolet jäljelle jäävästä osuudesta, mutta
kuitenkin enintään 20 % kokonaiskustannuksista talousarviossa
varatun määrärahan puitteissa.

Päätös ja
sen perustelut

Myönnän Haapasalmentien peruskorjauksen toteutuneisiin
hyväksyttäviin kustannuksiin peruskorjausavustusta enintään
6 049 euroa edellyttäen, että ELY-keskuksen avustuspäätös on
voimassa ja hanke toteutetaan sen mukaisesti. Nurmeksen
kaupungin kaupunkirakennepäällikölle on toimitettava kopio
hankkeen loppuraportista sekä lopputarkastuksen pöytäkirjasta.
Toteutuneista peruskorjauksen kustannuksista on toimitettava
laskujäljennökset ja maksukuitit kaupunkirakennepalveluihin os.
Kirkkokatu 14, 75500 Nurmes
Perustelu:
Kaupunkirakennelautakunnan 29.02.2020 § 4 hyväksymät
avustusperusteet

Toimivallan peruste

Hallintosääntö 24 § kuntatekniikan päällikön toimivalta kohta 12

Allekirjoitus

Kuntatekniikanpäällikkö

Olli Kakkinen

Oikaisuvaatimusohje
Oikaisuvaatimusoikeus

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
(asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:
Kaupunkirakennelautakunta
Osoite: Kirkkokatu 14, 75500 Nurmes
Puhelin: 04010 45007 / kirjaamo
sähköposti: kirjaamo@nurmes.fi

Oikaisuvaatimuksen
sisältö ja toimittaminen

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on
tekijän allekirjoitettava.
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen
oikaisuvaatimusajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi lähettää omalla
vastuullaan myös sähköpostiviestinä. Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä
viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen
oikaisuvaatimusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Oikaisuvaatimusaika
ja sen alkaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen
tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä
tiedon, kun päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana
aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Mikäli päätös on annettu tiedoksi asianosaiselle sähköisenä viestinä
hänen suostumuksellaan (tavallinen sähköinen tiedoksianto), päätös
katsotaan saadun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä,
jollei muuta näytetä. Mikäli päätös on annettu tiedoksi asianosaiselle
sähköisenä viestinä hänen suostumuksellaan niin, että päätös on
noudettavissa viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai
muusta tiedostosta (todisteellinen sähköinen tiedoksianto), päätös
katsotaan saadun tiedoksi, kun se on noudettu viranomaisen osoittamalta
yhteydeltä.

Nähtävilläolo

Päätös julkaistu tietoverkossa nurmes.fi 10.1.2022.

Tiedoksianto
asianosaiselle
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