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Věc: žádost dle z. 106/1999 Sb. k podmínkám investice obce ve věci zastavitelnosti lokality
Tupesy Díly nad dědinou
Žádost o poskytnutí informací podaná podle zákona č. 106/1999 Sb. dne 30. 5. 2021

Dotaz č.1

Odpověď:
Zastupitelstvo obce v dané věci na jednání dne 29.4.2021 chválilo v dané věci následující
usnesení.
Zastupitelstvo obce Tupesy schválilo
Další postup pro zasíťování lokality Díly nad dědinou takto:
1. Zpracování Dokumentace pro územní řízení v rozsahu objektů SO Kanalizace dešťová,
splašková, SO Plynovod, SO Vodovod, SO Veřejné osvětlení, příprava pro datovou
infrastrukturu, SO Komunikace. Zahájení prací je podmíněno:
- nabytím platnosti projednávaného návrhu územního plánu pro obec Tupesy.
- dohodou s vlastníky o výstavbě chodníku podél komunikace III/42821 od budoucího
napojení lokality po vrchol komunikace a realizací místa pro bezpečné přecházení.
- souhlasem spolufinancování stavby ze strany vlastníků přilehlých zhodnocovaných
pozemků ve finančním objemu předpokládaného spolufinancování nákladů, a to prvotně
minimálně v rozsahu pro úsek etapy č.1.
2. Zpracování Dokumentace pro stavební povolení v podrobnosti pro výběr zhotovitele a
realizaci stavby na objekty SO Kanalizace dešťová, splašková, SO Plynovod, SO Vodovod, SO
Veřejné osvětlení, příprava pro datovou infrastrukturu, SO Komunikace. Zahájení prací vždy
v rozsahu alespoň jednoho úseku z navržených navazujících etap je podmíněna
spolufinancováním nákladů v příslušném úseku ze strany dotčených vlastníků.
3. O konkrétním zahájení či ukončení jednotlivých fází bude rozhodovat zastupitelstvo obce.
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Jiné informace než výše uvedené usnesení nemáme k dispozici a nemůžeme tudíž
poskytnout.
Tato informace vám byla poskytnuta na cit jednání zastupitelstva, jehož jste byl
osobně přítomen.
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