Z Á P I S č. 1
ze zasedání zastupitelstva obce Nupaky
konaného dne 24. 11. 2010 v 19.00 hod. na Obecním úřadě v Nupakách
Přítomni: Řezáč, Kabeláč, Mráz, Hnát, Gilík, Vačkář, Dachovský, Zedník
1. Odměny zastupitelstva
Zastupitelstvo schválilo odměny starosty, místostarosty a členů zastupitelstva dle
nařízení vlády 37/2003 Sb. v platném znění, s platností od 1.11. 2010.
2. Mikulášská besídka ( 5.12. 2010 od 16.00 hod. v sálu hotelu U Věže)
Zastupitelstvo se usneslo, že dárkové balíčky pro děti s trvalým pobytem budou letos
vydávány na poukázky. Rodiče trvale hlášených dětí si vyzvednou poukázku
s razítkem na OÚ v úředních hodinách, nejpozději však ve Čt 2.12. 2010 do 12.00
hod..
3. Žádost pana Wiesnera – výstavba plotu, výstavba garáže a 2. vjezd na pozemek
p.č. 81/625
Zastupitelstvo souhlasí s výstavbou oplocení na pozemku p.č. 81/625 dle přiloženého
nákresu.
Veškeré další stavební aktivity na pozemku musí být v souladu s regulativy územního
plánu, přičemž dvojdomek je pro tyto účely považován za izolovaný domek.
4. Firma TEBODIN – žádost o umístění mobilního kontejneru AdBlue na stávající
čerpací stanici SHELL
Zastupitelstvo souhlasí s předloženou projektovou dokumentací č. 6125-1NU-4 pro
umístění mobilního kontejneru AdBlue, za předpokladu dodržení regulativ územního
plánu obce Nupaky.
5. Ing. Hejný – žádost o vyjádření ke stavbě neveřejné studny - Servis AUTO OPAT
Zastupitelstvo souhlasí s předloženou dokumentací pro stavbu neveřejné studny
na p.č. 81/61.
6. Hudební skupina Houpací kůň – oznámení o konání hudebně – kulturní akce
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci skupiny Houpací kůň o možné hudební
produkci na pozemku, kde se pořádaly burzy, v průběhu června. Termín bude
upřesněn.
7. p. Bargar – žádost o výstavbu přístřešku na auto – parkoviště u BD
Zastupitelstvo nesouhlasí s výstavbou přístřešku na parkovišti před bytovým domem
č.p. 330.
8. pí. Čuková č.p. 213 – žádost o oplocení pozemku a zhotovení přístřešku – parkovací
stání
Zastupitesltvo souhlasí s předloženou studií oplocení pozemku a přístřešku pro
parkovací stání za předpokladu dodržení regulativ územního plánu obce Nupaky.

9. Firma POLYGAS – žádost o povolení výkopových prací - sdružená STL přípojka pro
4 RD v k.ú. Nupaky
Zastupitelstvo souhlasí s výkopovými pracemi pro akci: Sdružená STL přípojka pro
4 RD (Hemmer, Lukáš, Hemmer Michal, Tenkrát Luděk a Tenkrátová Radka).
Prováděcí firma zajistí uvedení obecních pozemků, chodníků a komunikace do
původního stavu.
10. Pokácení proschlých jasanů u hl. silnice směr Kuří
Zastupitesltvo schválilo pokácení proschlých jasanů, které ohrožují u hlavní silnice
(pozemek p.č. 238/2 a 237/2) jak projíždějící vozy, tak chodce.
11. Provizorní cesta
Zastuptesltvo schválilo realizaci provizorní štěrkové cesty pro pěší u hl. silnice
od lokality Canaba jih do staré obce. V budoucnu bude tato lokalita řádně propojena
chodníky, které jsou součástí ÚPD obce Nupaky.
12. Křižovatka u haly Hagleitner Hygie
Zastupitelstvo schvaluje úpravu nájezdných rádiusů na křižovatce silnic p.č. 291/5
a 81/294. Současně schvaluje odstranění volných drátů a opravu výtluků na této
komunikaci.
13. Oprava retarderu u hotelu
Zastupitelstvo schválilo opravu poškozeného retardéru u hotelu. Oprava proběhne
až v jarních měsících, retardér by byl znovu poškozen zimní údržbou.
14. Osvětlení BD za hotelem
Zastupitelstvo schvaluje umístění dalších osvětlovacích těles mezi hotelem
a bytovým domem Canaba (pozemek p.č. 291/5).
16. Canaba – žádost o změnu stavby RD č. 83 na pozemku p.č. 81/657, 81/608
Obec Nupaky souhlasí se změnou stavby rodinného domu č. 83 z typu Ideal Color
na Harmonie Color, za předpokladu dodržení regulativ územního plánu obce Nupaky.

V Nupakách dne 29. listopadu 2010
Zapsal: Ing. Václav Řezáč
Ověřil: JUDr. Hnát

