SILLAMAE LINNAVALITSUS
KORRALDUS
Sillаmёе

'11.

mai 2017.

а

пr 246

Sillamiie Linnavalitsuse 20. aprilli 2017. а korralduse nr 211
,,Avaliku iirituse pidamise kooskбlastamineoo muutmine
,,Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse" ý 30 lбikе 1 punktide 2 jaЗ,,,Haldusmenetluse
seaduse" ý 64 lбike 1ja ý 68 lбike 2, SillamДe Linnavolikogl29.^uiZOtц.amёёruse пr
14
,,Sillamiie linna haldusterritooriumil i,irituste korTaldamise ja pidamise пбudеd., 10 1бikе 2 ja
ý
ý 11 alusel ning libi vaadanud Mittetulundustihingu SILLдмъЕ KooLISPOKnilпT juhatuse
liikme Аrпо Kaseniidu avaliku i,irituse muutmise teate (sisse tulnud 9.о5.20\7 . а пr 9--З1124З)
ning teates niiidatud tiritusel pakutavate teenuste tiipsustamiseks,

linnavalitsus аппаь k о r r а I d ч s

е:

1. Muuta SillamЁe Linnavalitsuse 20. aprilli 2OI7. а

korTalduse пr 211 ,,Дvaliku tirituse
pidamise kooskбlastamine" punkt 1.13 ja sбnastada see jiirgmiselt:

,,i.13 ijritusel miiiidavad kaubad ja teenused: rnakid, toitlustaja F&В Drive
(registrikood 12940406 asukoht: Kesk tn 30, SillamЁe). Kauplejal
реаЬ olema

2.

3.

mtii,igipilet, lisaks реаь kauplejal teatud kauba чбi teenuse miitigi korTal оlеmа vastav
registreering, tegevusluba vбi muu Samav2iiirne dokument, kui ,"" оr, seadusega пбutач.
Lastele on avatud miinguplats, kus asub batuut, batuudi korTektse kinnitamisБ ja ohutu
kasutamise eest vastutav ettevбte - оU Land East Company (registrikood: |i110484;
asukoht: Puýkini tn 5-М5, Narva).

Linnakantseleil saata kiesolev korraldus teadmiseks Politsei- ja Piirivalveameti Ida
Prefektuurile (Rahu tn 38, 4|5з2 Jбhvi), Ida-Eesti Pёiistekeskuseie (Rahu tn З8, 415з2
Jбhvi), AS-le Karell Kiirabi (Kajaka tп9,4О2З1 Sillamtie), linnavalitsuse linnamajanduse
osakonnale ja arenguosakonnale ning tiiitmiseks Mittetulundusiihingule stt iдмдв
KOOLISPORDI LIIT (Kesk tn З0, 402З2, Sillamiie), samuti avalikustadb avaliku iirituse
muutmise teates miirgitud teave enne rirituse algust sillamёe linna veebilehel.
KЁesoleva korralduse peale чбiЬ esitada Sillamiie Linnavalitsusele (Kesk 2], SillamЁe
402з1) vaide ,,Haldusmenetluse seaduses" sitestatud korras З0 ptieva jooksul аrчаtеs
korraldusest teadasaamise pievast чбi pievast, millal oleks pidanud koiraldusest teada
Saama vбi esitada kaebuse Tarlu Halduskohtule (Jбhvi kohtumbja, Kooli 2а,
Jбhчi 4\5з2)
,,Halduskohtumenetluse seadustikus" sёtestatud kоrrаs з0 ptieva jooksul arvates
korralduse teatavakstegemises.
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