Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Pavlovice ze dne 5.4.2019
Přítomni – Domin, Ing. Dufala, Ing. Dvořák, Jirák, Kadlecová, Loula, Maťha
Omluveni :

Program:
1. zahájení
2. kontrola zápisu z minulého zasedání
3. zprávy z výborů
4. volby do EP
5. veřejná vyhláška MZE
6. dopravní uzavírka
7. rybník
8. došlá pošta
9. organizační záležitosti
10. závěr

Ad1) Zasedání zahájil starosta obce Ing. J. Dufala
Ad 2) Kontrola zápisu z minulého zasedání – bez připomínek
Ad 3) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo zprávy z jednotlivých výborů
7 hlasů pro, 0 hlasů proti
Ad 4) Volby do Evropského parlamentu se konají na území České republiky:
v pátek 24. května 2019 od 14,00 hodin do 22, 00 hodin a
v sobotu 25. května 2019 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.
Starosta obce stanovil, že Okrsková volební komise pro volební okrsek č. 1 Pavlovice
má 6 členů. Sídlo volebního okrsku č. 1 je budova obecního úřadu, Pavlovice 65,
258 01 Vlašim. Současně starosta obce jmenoval paní Janu Selingerovou,
zapisovatelkou okrskové volební komise pro volební okrsek č.1
Ad 5) Ministerstvo zemědělství v reakci na kůrovcovou kalamitu vydalo veřejnou vyhlášku
opatření obecné povahy, kterým rozhodlo o opatřeních odchylných od ustanovení § 31
odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona, které m.j. stanoví povinnost
vlastníka lesa vyhledávat kůrovcové stromy a provádět jejich včasnou těžbu.
Znění vyhlášky bylo 4. 4. 2019 zveřejněno da úřední desce obce a je dostupné také
v elektronické podobě na
http://obecpavlovice.cz/images/documents/deska/priloha_2019-MZE.pdf

Ad 6) Dopravní uzavírka ve Vlašimi, Vlasákova ulice:
I. etapa – částečná uzavírka, průjezd na světla, v úseku od můstku - Brožíkova ul.,
Od 1.4.2019 do 15.5.2019, 18.00 hod.
II. etapa – úplná uzavírka od ul. Brožíkova ke sjezdu k Bille v termínu od
16.5.2019 do 31.5.2019
III. etapa – úplná uzavírka v úseku od sjezdu k Bille k okružní křižovatce v termínu
od 1.6.2019 do 10.6.2019
Linková autobusová doprava nebude ve II. A III. etapě obsluhovat autobusovou
zastávku Vlašim rest. U Kozla.
Ad 7) Městský úřad Vlašim vydal rozhodnutí o povolení s nakládáním s vodami a ověřil
pasport stavby „ Obecní rybník“
Ad 8) Došlá pošta
MěÚ Vlašim – vrtaná studně pro ROLS Pavlovice
- Kolaudační souhlas – nadzemní čerpací stanice motorové nafty ,
v areálu ROLS Pavlovice
- Prodloužení platnosti stavebního povolení – Změna administrativně
provozního objektu v areálu ROLS Pavlovice
- Kolaudační souhlas –parcela 342/15 přípojka el.energie
Ad 9) Organizační záležitosti:
- Starosta obce poděkoval za prořezání stromů a odvoz větví podél aleje do Doubků
p. Konig, p. Nácovský, p. Vondrák A.
- Svoz nebezpečného odpadu bude v sobotu 27.dubna 2019 na obvyklých místech
9:00 hod. u hřiště
9:20 hod. u kapličky
9:40 hod. bytovky
- 30.4.2019 pálení čarodějnic, občerstvení zajištěno
- příští zasedání zastupitelstva se koná 10. 5.2019, v 19.00 hod.

Závěr zasedání zakončil starosta obce.
zapsala: Kadlecová Jitka

ověřovatelé zápisu: Jirák Luděk. . . . . . . . . . . . . . .
Loula Vladimír.. . . . . . . . . . . .

