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Hylätyn ajoneuvon siirtopäätös/Mercedes Benz
Perustelut
Ajoneuvon tunnistetiedot:
Mercedes Benz, rek-nro KIP-750
Siirron syy: Ajoneuvo on 22.6.2020 siirretty ajoneuvojen
siirtämisestä annetun lain (SiirtoL 1508/2019) nojalla ajoneuvojen
siirtovarastoon, koska se on ollut pysäköitynä Wurth Oy:n
paikoitusalueella, Kauppakaari 4, Sastamala.
Ajoneuvo on katsottu hylätyksi. Ajoneuvoon kiinnitetystä
kehotuksesta huolimatta sitä ei ole siirretty määräpäivään mennessä
asianmukaiselle paikalle pois paikoitusalueelta.
Siirron laji: varastosiirto 22.6.2020
Paikka, jonne ajoneuvo on siirretty:
Sastamalan kaupungin keskusvarasto, Harjukatu 1 a, 38200
Sastamala. Avoinna arkisin klo 7.00 – 15.30 p. 050 550 1169.
Ajoneuvon siirrosta aiheutuneet kustannukset:
Ajoneuvon haltija/omistaja on velvollinen korvaamaan Sastamalan
kaupungille SiirtoL 11 §:n mukaisten siirtojärjestelyjen suorat
kustannukset sekä hallinnollisia kuluja 100 € + alv 24 %.
Ajoneuvon noutaminen varastosta:
Ajoneuvo tulee noutaa Sastamalan kaupungin keskusvarastolta 30
päivän kuluessa tämän päätöksen tieoksisaannista. Ajoneuvoa
noudettaessa on osoitettava, että ajoneuvon siirrosta aiheutuneet
maksut on suoritettu. Sastamalan kaupunki ei ole velvollinen
luovuttamaan ajoneuvoa varastosta ennen kunnan
varastointikustannusten maksamista.
Ellei ajoneuvoa ole noudettu varastosta 60 päivän kuluessa tämän
päätöksen tiedoksisaannista, ajoneuvo siirtyy Sastamalan
kaupungin omistukseen.
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen
Sastamalan kaupungin tekniselle johtajalle. Oikaisuvaatimuksen saa
tehdä se, johon päätös kohdistuu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen
tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä
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tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätös on asetettu
yleisesti nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon (www.sastamala.fi).
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta
näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, kolmen
päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen
osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen
merkittynä aikana.
Ajoneuvon siirrosta vastaavan viranomaisen yhteyshenkilö:
Sastamalan kaupunki, varastonhoitaja Martti Mäensivu, Harjukatu 1
a, 38200 Sastamala, puh. 050 550 1169.
Teknisen lautakunnan päätöksellä 25.6.2019 § 83 kaikki
ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain mukaiset tehtävät kuuluvat
teknisen johtajan ratkaisuvaltaan.
Päätös

Ajoneuvo on siirretty 22.6.2020 Sastamalan kaupungin
keskusvarastolle.
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