SÁZAVSKÝ ZPRAVODAJ
tel., fax: 465 322531, email:obec@obec-sazava.cz
http:www.obec-sazava.cz

Červenec 2017
Srdečně Vás zveme:
Obec Sázava a SPS Sázava Vás srdečně zvou při příležitosti
Prokopské pouti

v sobotu 1. července 2017 od 9.00 hod
na Fotbalový turnaj žen o putovní pohár SPS Sázava

od 17 hod rytířské souboje, tance, soutěže pro děti
od 21.30 hod OHŇOVÁ SHOW – skupina Balestra
od 20.00 hod Vás srdečně zveme na
Hraje:

Pouťovou zábavu

rocková kapela Q U I Z

Tradiční výborné pohoštění SPS Sázava a pouťové
atrakce na fotbalovém hřišti po oba dny.

V neděli 2.července 2017 od 11.00 hod Vás srdečně zveme na
Pouťovou mši v kapli sv. Prokopa
V obci proběhlo:

Pálení čarodějnic 30.4.2017

Dětský den - kácení máje 3.6.2017
Kolibřík-výšlap do Herbortic 4.6.2017
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Z jednání Zastupitelstva obce Sázava
ze dne 28. června 2017

Zastupitelstvo obce Sázava vydává pro katastrální území Sázava u Lanškrouna Změnu č. 1
územního plánu Sázava formou opatření obecné povahy.
Zadání pořízení změny č.1 Územního plánu obce Sázava bylo schváleno v listopadu 2014. Od té doby
probíhal legislativní proces schvalování změny, tak abychom do územního plánu obce mohli zařadit nově
koupené pozemky pro výstavbu rodinných domků. Schválením této změny (vydáním veřejné vyhlášky) po
povinném zveřejnění, bude moci obec Sázava zadat vypracování Územní studie pro tyto pozemky a
pokračovat v plánování stavebních parcel v obci.
Hlasování: 6 : 0 : 0

Zastupitelstvo obce Sázava schválilo Smlouvu o zřízení služebnosti s Povodím Moravy, s.p.,
vyústní objekt ČOV na ppč. 1098/3 v katastrálním území Sázava u Lanškrouna. Nový vyústní objekt byl
vybudován naproti kulturnímu domu a bude společný pro dvě čističky odpadních vod (u čp.152 a u KD).
Projekt pro opravu čističky u kulturního domu a čističky u autosalonu Holomek je zadaný ke stavebnímu
řízení a v letošním roce by se oprava obou čističek měla realizovat.
Hlasování: 6 : 0 : 0
- Zastupitelé rozhodli o pořízení nové web kamery na čapí hnízdo.
Celý zápis v nezkrácené podobě najdete na : www.obec-sazava.cz popř. k nahlédnutí na OÚ Sázava.

Důrazné upozornění:
V obci se opět množí případy volného pohybu psů. Důrazně upozorňujeme, že
v případě volného pohybu psa po obci bez dozoru majitele, bude přivolána služba
městské policie Lanškroun (dle smlouvy obce), pes bude odchycen a umístěn do psího
útulku v Lanškrouně. Odchyt psa a umístění v útulku je placené majitelem psa !!!

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Městský úřad Lanškroun, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a
ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů , a v souladu s ustanovením § 171 až § 174 správního řádu, zakazuje
podle ustanovení § 6 odst. 4 vodního zákona, v souladu s ustanovením § 115a vodního zákona, ve veřejném
zájmu obecné nakládání s povrchovými vodami ze všech vodních toků v povodí vodních

toků Moravská Sázava a Tichá Orlice na území ORP Lanškroun.
Zákaz obecného nakládání s povrchovými vodami je vydán s okamžitou platností po jeho
zveřejnění, vyvěšením na úřední desce vodoprávního úřadu a na úředních deskách obecních úřadů obcí, jejichž
správních obvodů se opatření obecné povahy týká, na dobu neurčitou.

Životní jubilea

Všem jubilantům, kteří slaví v červenci a srpnu výročí svého narození, přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

Šlesinger František
Falta Josef
Hipská Anna
Vabroušek Jindřich
Havelka Stanislav
Smejkalová Vlasta
Diblík Josef
Drábková Anna

Vzpomínáme

Sázava 123
Sázava 75
Sázava 85
Sázava 92
Sázava 135
Sázava 102
Sázava 139
Sázava 29
Ladislav Štosek

Sázava 87

Oznamujeme, že obecní úřad Sázava bude ve dnech 3. – 14. 7. 2017
UZAVŘEN z důvodu čerpání řádné dovolené.
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