Z Á P I S č. 4
ze zasedání zastupitelstva obce Nupaky
konaného dne 12.1. 2011 v 19.00 hod. na Obecním úřadě v Nupakách

Přítomni: Řezáč, Chmelíček, Kabeláč, Mráz, Hnát, Gilík, Dachovský

1. Zábradlí na mostě přes potok
Z hlediska bezpečnosti obyvatel je třeba dodělat zábradlí na mostě přes potok nad
Roubama směrem do Zelené zóny (p.č. 50/4) – požadavek obyvatel lokality
Nupaky - jih
2. Semafor
Seřídit semafor, nereaguje na rychlost přes 50 km/hod. Dále mezi 22 hod a 6 hod
semafor vypnout.
3. Firma Canaba - žádost o souhlas pro ÚR – ŘRD CHICO – etapa Nupaky – jih IV.
Souhlasné stanovisko pro změnu ÚR bude podmíněno vybudováním komunikace na
p.č. 282/1 a 81/133 v rozsahu, jak bylo schváleno v původním ÚR pro firmu LERO.
4. Auto Opat – úklid vozovky
Kontaktovat firmu Auto Opat a Komerční zónu Nupaky s.r.o. ohledně zajištění
pravidelného úklidu vozovky v KZ. Dále požádat, aby nebyla komunikace používána
jako stavební dvůr.
5. Umístění koše na psí exkrementy
Další koš pro pejskaře umístit v blízkosti hotelu U Věže, směrem k dálnici D1.
6. Údržba komunikace na č.p. 291/5
Obec zajistí u vlastníka komunikace na pozemku p.č. 291/5 - Komerční zóny Nupaky
s.r.o., opravu komunikace vedoucí do KZ kolem hotelu.
7. Přípojné body na odběr elektřiny
Zajistit opravu přípojných bodů na elektřinu u Spony a Plastoplanu (p.č. 81/4
a 81/122)
8. Zastávka autobusu „ Školka“
Přes zimní období je výstavba zastávky zastavena, další stavební práce začnou po
zlepšení počasí. Po dokončení a zkolaudování zastávky bude požádáno o její zařazení
do jízdního řádu.
9. Zelené protihlukové valy
Část valu na p.č. 81/384 neosazovat, upravit pro dětské hry (sáňkování, lyžování ....)
10. Voda u dětského hřiště
Prověřit možnost vybudování hydrantu u dětského hřiště na mytí rukou.

11. Firma Canaba – žádost o souhlas se změnou stavby RD č. 105
Zastupitelstvo souhlasí se změnou stavby RD 105, týkající se posunu parkovacího
stání, prodloužení přístupového chodníku, přidání zádveří a změnou oken. Vše
za předpokladu dodržení veškerých regulativ ÚPO Nupaky.

V Nupakách dne 17. ledna 2011
Zapsal: Ing. Václav Řezáč

Ověřil:
JUDr. Hnát

