Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Městyse Vladislav
konaného dne 17.9.2012
Přítomni : Jan Havlena, Bc. Jaroslav Oborný, Jaroslav Doležal, Ing. Jitka Krátká, Mgr. Květoslav Havlíček,
František Polehla, Zdeňka Loudová, Jan Havlena st., MUDr. Eva Lisá, Milada Havelková, Bohumil Oberreiter
Omluveni : Ing. Iva Ryglová, Josef Zelníček, Stanislava Borůvková, 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 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 11
hlasy.
1. Zastupitelstvo Městyse Vladislav schvaluje 11 hlasy zapisovatele zápisu Bc. Jaroslava Oborného.
2. Zastupitelstvo Městyse Vladislav schvaluje 11 hlasy ověřovatele zápisu Jaroslava Doležala a Miladu
Havelkovou. Návrh byl schválen 11 členy zastupitelstva.
3. Zastupitelstvo městyse Vladislav zmocněné § 84 odst. 2 písm. x) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích v platném znění a § 6 odst. 5 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
v platném znění (stavebního zákona), podle § 47 odst. 5 stavebního zákona schvaluje v zadání Změny č. 3
územního plánu obce Vladislav. Zastupitelstvo tuto změnu projednalo a schválilo ji 11 hlasy. Jedná se o změnu
týkající se výstavby víceúčelového hřiště v k.ú. Vladislav a změna z neurbanizovaných ploch na plochu pro
výstavbu rodinného domu v k.ú. Hostákov.
4. Zastupitelstvo Městyse Vladislav projednalo a následně schválilo uzavření smlouvy o dílo na pořízení
inteligentního semaforu, který bude umístěn na pozemku p.č. 1525/1 v katastrálním území Vladislav na začátku
obce směrem od Třebíče. Nabídka na výstavbu semaforu činí od firmy DOSIP Servis s.r.o., 276 480,-Kč, od
firmy LAVET s.r.o. 297 840,-Kč, od firmy Sorneco 334 440,-Kč a od firmy GEMOS CZ 285 720,-Kč.
Z celkových nákladů činí 45% dotace od Krajského úřadu kraje Vysočina v rámci programu Bezpečná silnice,
podprogram B. Na základě uvedených nabídek vybralo zastupitelstvo dodavatele stavby firmu DOSIP a 11 hlasy
schvaluje uzavření smlouvy o dílo s touto společností. ZM pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
5. Diskuse : otázka výstavby silážního žlabu v Hostákově investorem AGRO 2000 s.r.o. Podle sdělení MěÚ
Třebíč, Odboru rozvoje a územního plánování, oddělení Úřad územního plánování, není tato stavba v souladu
s platným územním plánem. Zároveň Krajský úřad, odbor životního prostředí nepovolil investorovi výjimku
vzhledem k výskytu chráněné kuňky obecné a dalších chráněných živočichů. Zastupitelstvo městyse se vyjádřilo
v tom směru, že Městys Vladislav v případě žádosti o změnu územního plánu, tak, aby bylo možno v tomto
území silážní žlab vystavět, této žádosti nevyhoví. Pro toto stanovisko se kladně vyjádřilo 11 členů
zastupitelstva. Zastupitelstvo městyse mimo jiné tímto krokem reaguje na protest proti záměru výstavby formou
petice, kterou podepsalo 124 občanů Hostákova. Zastupitelstvo vzalo tuto petici na vědomí a v souladu s ní bude
nadále postupovat v případě žádostí o změnu územního plánu.
- most u Pazderníkova mlýna, sdělení Okresního soudu v Třebíči o určení vlastnického práva. Městys jedná o
možnosti řešení opravy v rámci vybudování cyklostezky, na kterou by bylo možnost získat dotace. Rozhodnutí
ve věci, zda obec přijme most do vlastnictví se odkládá na další zasedání zastupitelstva, tak aby bylo pléno
kompletní a bylo rozhodnuto všemi členy zastupitelstva městyse.

