Zápis ze zasedání zastupitelstva Městyse Vladislav
konaného dne 28.6.2021, č. ZM 16/2018-2022
Přítomni: Jan Havlena, Bc. Jaroslav Oborný, Ing. Iva Ryglová, Jaroslav Doležal, Milada
Havelková, František Dvořák, Růžena Marténková, Ing. Jitka Krátká, MUDr. Dana
Augustinová, Pavel Havelka, MUDr. Eva Lisá, Mgr. Zuzana Ležáková, Petr Otruba
Omluveni: Mgr. Pavlína Havlenová, Jiří Zejda, MUDr. Dana Augustinová
Zastupitelstvo Městyse Vladislav je podle § 92 odst. 3) zákona č.128/2000 Sb., o obcích,
usnášeníschopné.
Veřejné zasedání zastupitelstva městyse zahájil v 17:00 hodin starosta obce Jan Havlena
přivítáním členů zastupitelstva a přítomných občanů. Jeho prostřednictvím byl přednesen návrh
programu jednání.
Program a změna programu jednání v níže uvedeném pořadí a obsahu byl následně schválen 12
členy zastupitelstva.
Program jednání:
1. Schválení programu
2. Jmenování zapisovatele
3. Schválení ověřovatelů zápisu
4. Nesouhlas s rozšiřováním ubytovací kapacity v domě čís. pop. 9
1. Navržený program byl schválen zastupitelstvem městyse.
Pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0
2. Starosta městyse Vladislav jmenoval pana Jaroslava Oborného zapisovatelem z jednání
zastupitelstva městyse Vladislav.
3. Zastupitelstvo městyse Vladislav na návrh starosty schvaluje paní Růženu Marténkovou a
Ing. Jitku Krátkou za ověřovatele zápisu z jednání zastupitelstva městyse Vladislav.
Pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0
4. Zastupitelstvo městyse bere na vědomí písemné sdělení občanů Vladislavi cit. Věc: nesouhlas
s dalším rozšiřováním ubytovacího zařízení v č.p. 9 v centru Vladislavi. Objekt bydlení č.p. 9
v centru Vladislavi byl přestavěn z charakteru rodinného bydlení na ubytovací zařízení
s kapacitou 13 bytových jednotek. Záměrem majitele objektu je dále rozšiřovat a přestavovat
zemědělský objekt a tím ještě více navýšit ubytovací kapacitu na celkový počet 20 jednotek. Níže
podepsaní občané Vladislavi žijící v blízkosti tohoto objektu nesouhlasí se záměrem dalšího
rozšiřování a zvyšování ubytovací kapacity. Podepsáno 95 občanů.
Na zasedání zastupitelstva městyse se dostavil vlastník objektu čís. pop. 9 ve Vladislavi a
investor pan L.K. a jeho právní zástupce. Pan K. seznámil přítomné se záměrem stavebních
úprav budovy, resp. jeho dalším využitím. Hlavní účel je poskytnout krátkodobé ubytování pro
dělníky a pro turisty formou penzionu. Celkový počet lůžek po celkovém dokončení případného
rozšíření ze stávající stodoly by byl 42. Ubytování nebude určeno pro seniory. Ubytování
nebude určeno pro nepřizpůsobivé. Pokoje nejsou způsobilé pro trvalé bydlení. Uvedl dále, že

do projektu již investoval značné finanční prostředky a má zájem na tom, aby ubytovací
zařízení fungovalo tak jak má. V žádném případě nemá zájem na tom, aby mu ubytované osoby
ničily majetek, nebo aby tyto osoby byly důvodem ke stížnostem nebo nespokojenosti občanů
Vladislavi.
Zástupce občanů pan V. P., za podpory některých přítomných občanů, uvedl důvody
nevhodnosti rozšiřování ubytovací kapacity nad stávající schválený počet, zejména potom
přílišnou kumulaci osob na jednom místě, nevhodnost projektu v centru obce, nebezpečí
blokování parkovacích míst na obcí zřízených parkovištích, zejména potom před restaurací ve
Vladislavi a nebezpečí narušení klidného charakteru obce.
Zastupitelstvo městyse se po diskusi o shora uvedené věci usneslo na následujícím:
- zastupitelstvo městyse Vladislav pověřuje radu městyse, aby za přítomnosti právního zástupce
obce v dané věci jednala s panem L.K. a pokusila se najít přijatelný kompromis ohledně
rozšiřování ubytovacího zařízení čís. pop. 9 ve Vladislavi.
Pro: 13 členů zastupitelstva

Jan Havlena

Ing. Jitka Krátká

Růžena Marténková

