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ILLE TI EDOTTAMI NEN JA NAAP U REI DEN MAHDOLLI
KANNANOTTO RAKENTAMISEEN (MRL 133 S, MRA65 S, MRA 86 S)
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rakennuslupa (tulRl 125

S)

toimenpidelupa (MRL 126 S, MRA 62 S)
purkamislupa (MRL 127
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suunnitielutarveratkaisu (MRL 137,173ia72 $)
Roikkeamispäätös (MRL 171 ja 173 $, MRA 86 S)
maisematyölupa (MRL 128 S)

Nimi ja osoite

Puhelinnumero ja sähköposiiosoite

RAKENNUSPAIKKA

Tilan nimija RN:o

Kylä

Osoite

RAKENNUSHANKÊ

Rakeniamistoimenpide ja kerrosala

POIKKEUKSET

Selosius hankkeen mahdollisesti sisältämistä poikkeuksista:

rakentamisia koskevisia
säännoksistä, mâár¿àyksistä, kielloista tai
muista rajoituksisia

RAKENNUSSUUNNITTELIJA

Suunnitelman laaiijan nimi ja ammatti

suunnitelmasta olemme naapureina saaneet
201
Yllä mainitun rakennushankkeen /
tiedon.
-päivätystä
kääntöpuolella tai erillisellä liitieellä.
Mahdolliset kannanoftomme rakentamiseen ovat lomakkeen
Kylä

Kannanotto

Tilan nimi ja RN:o
Ei huomauiettavaa

I On huomautettavaa/liiie
f] Ei huomautettavaa
n On uomautettavaa.iliíte
I Ei huomautetiavaa
f] On huomauteitavaa/liite
f-l Ei huomauiettavaa
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Ei huomauietiavaa
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On huomautettavaa/liite
Ei huomautetiavaa

On huomautiavaa/liiie
Eihuomautettavaa
On huomauieitavaa/liite

Omistajan/haliijan nimi
Lähiosoite

,Allekirjoitus
Pvm

käånnä

Naapureilla tarkoiietaan viereísen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajaa ta! haltijaa.
r,/astapäiseksi katsotaan m-vóskin kadun iai tien vasiakkaisella puolella oleva (MRL 133 $).
Hakija voi liiitËiä hakemukseensa selvityksen siitä, että naapurii iai osa naapureista ovat tietoisia hankkeesia
pyyiää naapureitten allekirjoÍius myöskin
;a sjtvity',<sen heidån kannastaan rakentamlseen. Cn suositeltavaa

hanketta koskevaan asemapiiriokseen.
Viranomaisen suoriitama naapurin kuuleminen ei ole tarpeen hakijan selv-ityksen mukaiselta osalia
(MRA65 $ 3 mom.).
kaikkien osaomistajien tulisi allekirjoitiaa kuuleminen tai valtuuttaa valtakirjalla joku toinen sen allekirjoiüamaan
lsonkyrön kunnan ollessa naapurina suunnitelmat esitetään teknisen johtajan käsiteltär¡äkcí

Naapureilte tiedottamisen lisåtksi on rakennushankkeen tai muun toimenpiteen vireillä olosta sopivalla
tavalla tiedotetiava myös rakennuspaikalla (MRL 133 $ 1 mom.).

Tledcitamisesia huolehiiihankkeeseen ryhiyvä. Tiedottamísen tarkoituksena on saatiaa yleisest!tiedoksi
rakentamisen tai muun toimenpiteen aiheuttama olenaainen muutos ympärisiÖssä.

NAAPUREIDËN MAHEOLLISET' KANNANOTOT RAKENTAMISËEN
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