Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Městyse Vladislav
konaného dne 30.5.2011
Přítomni : Jan Havlena, Bc. Jaroslav Oborný, Ing. Jitka Krátká, p. Jan Havlena st., pí. Milada Havelková, Ing.
Iva Ryglová, MUDr. Eva Lisá, Josef Zelníček, pí. Stanislava Borůvková, Zdeňka Loudová, Bohumil Oberreiter,
František Polehla, p. Jaroslav Doležal
Omluveni : Mgr. Květoslav Havlíček, p. Marek Nevoral
Zastupitelstvo Městyse Vladislav je podle § 92 odst.3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích usnášeníschopné.
Veřejné zasedání zastupitelstva městyse zahájil starosta obce pan Jan Havlena přivítáním členů zastupitelstva
a přítomných občanů. Jeho prostřednictvím byl přečten návrh programu jednání. Nikdo nepodal návrh na změnu
nebo doplnění programu jednání. Program jednání v níže uvedeném pořadí a obsahu byl následně schválen 12
hlasy.
Program jednání : schválen 12 hlasy
1. Zastupitelstvo Městyse Vladislav schvaluje 12 hlasy zapisovatele zápisu Bc. Jaroslava Oborného
2. Zastupitelstvo Městyse Vladislav schvaluje 12 hlasy ověřovatele zápisu, paní Zdeňku Loudovou a paní
Miladu Havelkovou
3. Zastupitelstvo městyse Vladislav projednalo doplněný návrh zadání Změny č. 2 Územního plánu obce
Vladislav v katastrálním území Hostákov a ukládá starostovi zadat projektantovi dokumentace na základě
scháleného upraveného zadání vypracování návrhu Změny č. 2 Územního plánu obce Vladislav v souladu se
smlouvou o dílo. Návrh zadání Změny č.2 Úpl. Bylo schváleno 12 hlasy.
4. Zastupitelstvo bere na vědomí odůvodnění Změny č. 1B Územního plánu obce zpracovano pořizovatelem
Městským úřadem Třebíč, dále bere na vědomí posouzení návrhu Změny č. 1B Územního plánu krajským
úřadem, dále bere na vědomí vyhodnocení stanovisek a připomínek ze společného jednání o návrhu Změny č.
1B Územního plánu obce a návrhy na jejich řešení v souladu s ustanovením § 50 zák.č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu a bere na vědomí vyhodnocení stanovisek a připomínek, námitek z řízení o
návrhu Změny č. 1B Územního plánu obce a návrhy na jejich řešení v souladu s ustanovením §52 a §53
stavebního zákona. Změna na základě žádosti p. Ing. Pavla Petroviče v k.ú. Vladislav. Pro 12 hlasů.
5. Zastupitelstvo Městyse Vladislav vydává Změnu č. 1 Územního plánu obce Vladislav formou opatření obecné
povahy v souladu s ust. § 54 odst. 2 stavebního zákona, za použití § 43 odst. 4 stavbeního zákona a v souladu
s ustanovením § 171 zák.č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
6. Schvaluje v souladu s ustanovením § 39 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, záměr prodeje pozemků p.č.
500/37, 500/38, 500/39, 500/40, 500/41, 500/42, 500/43, 500/44, 500/65, 500/62, 500/61, 500/60, 500/58,
500/56, 500/51, 500/50, 500/49, 500/48, 500/47, 500/46, 500/45 v katastrálním území Vladislav za účelem
výstavby rodinných domků. Záměr byl schválen 12 hlasy.
7. Schvaluje v souladu s ustanovením § 39 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, záměr prodeje pozemků p.č.st.
327 zastavěná plocha a nádvoří o vým. 25 m2, p.č. 483/4 orná půda o výměře 49 m2 a garáž na p.č.st. 327
v katastrálním území Vladislav. Záměr byl schválen 12 hlasy.
8. Zastupitelstvo Městyse Vladislav projednalo koupi pozemků p.č. 536/61 trvalý travní porost o výměře 209 m 2
a p.č. 536/1 PK o vým. 631 m2 v katastrálním území Hostákov za cenu 3,50 Kč/m2. Vlastníky jsou dosud
manželé Jaroslav a Marie, Habešovi, Hostákov 43. Pozemky budou využity pro potřeby výstavby přečerpávací
stanice čistírny odpadních vod v Hostákově. Koupě byla schválena 12 hlasy. Zastupitelstvo městyse pověřuje
starostu k podpisu kupní smlouvy a vyřízení potřebných formalit k provedení zápisu v katastru nemovitostí.

9. Diskuse
- téma výstavba kanalizace a časový harmonogram prací. Bližší informace podal starosta p. Havlena.
- p. Jaromír Pazderník, problém opravy mostu u Pazderníkova mlýna. Na podkladě předběžné cenové nabídky
firmy COLAS, by nový most stál při šířce 6 m, šířka 3,5 m, částka 7,9 až 8,3 mil. kč bez DPH při součásném
vybudováním římsy a chodníku. Názor, že by stačilo vybudovat most bez římsy a chodníku neprojde, takový
most nikdo nepovolí. V úvahu by zřejmě přicházela pouze oprava stávajícího mostu.
- otázka opravy chodníků po výstavbě kanalizace, prozatím zůstane stávající, pouze se provede oprava

