SILLAMAE LINNAVALITSUS
KORRALDUS
Sillamiie

21. september 2017.

a nr 436

Sillarniie Linnavalitsuse 13. aprilli 2017. a korralduse nr 205
,rKaubandusiirituste pidamise kooskdlastamine" muutmine
,,Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse" $ 30 l6ike 1 punktide 2 ja3,,,Haldusmenetluse
seaduse" $ 64 l6ike I ja $ 68 l5ike 2, Sillamiie Linnavolikogu2g. mat2014. a miiiiruse nr 14
,,Sillamiie linna haldusterritooriumil iirituste korraldamise ja pidamise n6uded" $ 11 ldike tr
alusel ning liihtudes MTU Noorte Omaalgatuse Toetamise Organisatsioon - ESN taotlusest
(sisse tulnud 8.09.2011. anr 9-212272-l),

linnavalitsus annab k o r r a I d u s e:

1.

Muuta Sillamiie Linnavalitsuse 13. aprilli 2017. a korralduse nr 205 ,,Kaubandustirituste
pidamise kooskdlastamine" :
1.1. punkt 2.4 ning sSnastada see jiirgmiselt:
,,2.4. irituste ajakava: kevadlaat 19.-2L mail 2017. a kell 10.00-18.00, suvelaat
30. juunist - 2. juulini 2017. a kell 10.00-18.00, koolilaat 18.-20. augustil 2017. a
kell 10.00-18.00, siigislaat 29. septembrist - 1. oktoobrim2017. a kell08.00-20.00.";
1.2. punkt 2.7 nrng sdnastada see jiirgmiselt:
,,2.7.lJrituste alguse ja eeldatava l6pu kuupf,ev ja kellaaeg (s.h ettevalmistusaeg
ja koristusaeg i.iritusepaigal): kevadlaat 19.21. mail 2017. a kell 00.00-21.00,
suvelaat 30. juunist - 2. juulini 2017. a kell 00.00-21.00, koolilaat 18.-20. augustil
2017. a kell 00.00-21.00, siigislaat 29. septembrist - 1. oktoobrini 2017. a kell
06.00-21.00. Urituse ettevalmistus ja koristus toimub jooksvalt iirituse liibiviimise
aJal.".

2.

3.

Linnakantseleil saata kiiesolev korraldus teadmiseks Politsei- ja Piirivalveameti Ida
Prefektuurile (Rahu tn 38, 41532 J6hvi), Ida-Eesti Pdiistekeskusele (Rahu tn 38, 41532
Jdhvi), AS-le Karell Kiirabi (Kajaka tn9,40231 Sillamrie), linnavalitsuse linnamajanduse
osakonnale ja arenguosakonnale ning tZiitmiseks MTU-1e Noorle Omaalgatuse Toetamise
Organisatsioon - ESN (Kald a tn 14, 40231 , Sillamiie), samuti avalikustada avaliku tirituse
muutmise teates miirgitud teave enne rirituse algust Sillamiie linna veebilehel.
Kiiesoleva korralduse peale v6ib esitada Sillam[e Linnavalitsusele (Kesk 27, Sillamiie
40231) vaide ,,Haldusmenetluse seaduses" siitestatud korras 30 piieva jooksul arvates
korraldusest teadasaamise piievast v6i piievast, millal oleks pidanud korraldusest teada
saama v6i esitada kaebuse Tartu Halduskohtule (J6hvi kohtumaja, Kooli 2a,I1hvi 41532)
,,Halduskohtumenetluse seadustikus" sdtestatud korras 30 piieva jooksul arvates
korralduse teatavakstegemisest.
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