Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Pavlovice ze dne 10.5.2019
Přítomni – Domin, Ing. Dufala, Ing. Dvořák, Jirák, Kadlecová, Loula, Maťha
Omluveni:

Program:
1. zahájení
2. kontrola zápisu z minulého zasedání
3. volby do EP
4. dopravní uzavírky
5. daň z nemovitostí
6. došlá pošta
7. organizační záležitosti
8. závěr
Ad1) Zasedání zahájil starosta obce Ing. J. Dufala
Ad 2) Kontrola zápisu z minulého zasedání – bez připomínek
Ad 3) Volby do Evropského parlamentu se konají ve dnech 24. a 25.května 2019.
Pátek
24.5.2019,
14.00.hod. – 22.00 hod.
Sobota 25.5.2019
8.00 hod. – 14.00 hod.
Místem konání voleb je budova obecního úřadu, Pavlovice 65, 25801 Vlašim.
Ad 4) Dopravní uzavírky :
- Částečná uzavírka silnice od křižovatky hlavní silnice do Tehova od 7.5.2019
do 31.5.2019
- Úplná uzavírka silnice, konec obce Pavlovice a začátek obce Kladruby, v době
od 20.5.2019 do 2.6.2019, bude zde provedena oprava povrchu komunikace.
Autobusům bude umožněn průjezd stavbou mimo dvou dnů, kdy bude
pokládka asfaltu. V těchto dnech autobus pojede po objížďce a otočí se dole
v obci u zastávky a bude pokračovat na Vlašim a zpět. Termín omezení
autobusů bude včas upřesněn.
- Úplná uzavírka silnice ve Vlašimi Vlasákova ulice od 15.5.2019 do 10.6.2019.
Do Vlašimi mohou osobní auta jezdit kolem Technických služeb a Ratajskou
ulicí. Autobusy pojedou po objízdné trase a nebudou obsluhovat zastávku
Vlašim restaurace U Kozla.
Ad 5) Finanční úřad pro Středočeský kraj oznamuje, že v době od 26.4.2019 - 27.5.2019
je možnost nahlédnout k předpisům daně z nemovitostí, ve dnech:
Pondělí a středa
8.00. – 17,00 hod.
Úterý, čtvrtek a pátek
8.00. - 13,30hod.
Ad 6) Došlá pošta
MěÚ Vlašim – vrtaná studně pro ROLS Pavlovice, rozhodnutí o povolení nakládání
s vodami
- Kolaudační souhlas, přípojka el.energie pro nové parcely – lokalita
„U křížku“

- Oznámení o ukončení 2. Etapy Územní studie krajiny SO ORP Vlašim,
Podklady jsou k nahlédnutí 16.5.2019 v zasedací místnosti MěÚ
Vlašim
MěÚ Benešov – povolení ke stavbě „Septik s biologickým filtrem v k.ú Městečko
Ad 7) Organizační záležitosti:
- Starosta obce poděkoval za přípravu a organizaci akce na čarodějnice
- vzhledem k tomu, že se množí stížnosti na volně pobíhající psi a slepice na veřejných
prostranstvích obce, připomínáme všem chovatelům platnost veřejné vyhlášky
č. 3/2008 na zákaz volného pobíhání psů a slepic v obci
- příští zasedání zastupitelstva se koná 28. 6.2019, v 19.00 hod.
- Den dětí, sraz u hasičárny 2.6.2019 v 15.00 hod.

Závěr zasedání zakončil starosta obce.
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