SÁZAVSKÝ ZPRAVODAJ
OZNÁMENÍ

SÁZAVSKÝ ZPRAVODAJ
tel., fax: 465 322531, mobil : 724 186757,email:obec@obec-sazava.cz,http:www.obec-sazava.cz

o obnově katastrálního operátu novým mapováním

Duben 2021

Obec Sázava podle ustanovení § 38 odst. 1 zákona č. 256/2013 Sb.,o katastru nemovitostí (katastrální
zákon), ve znění pozdějších předpisů
vyhlašuje
na základě oznámení Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrálního pracoviště Ústí nad Orlicí
(dále jen „katastrální úřad“), č.j. OO-1/2021-611, že v katastrálním území Sázava u Lanškrouna obce
Sázava bude zahájena obnova katastrálního operátu novým mapováním (dále jen „obnova katastrálního
operátu“).
Zahájení obnovy katastrálního operátu se předpokládá přibližně v období od květen 2021 do říjen 2022.
Přesný termín bude oznámen nejméně 30 dní předem.
Obnova katastrálního operátu bude zahájena zjišťováním průběhu hranic.
Vlastníci nemovitostí budou ke zjišťování průběhu hranic pozemků a vnějšího obvodu budov
písemně zváni nejméně týden předem.
Přestože neúčast vlastníka není na překážku využití výsledků zjišťování průběhu hranic, jeho přítomnost
může zásadním způsobem pozitivně ovlivnit výsledek zjišťování hranic a předejít tak případným
problémům. Výsledek zjišťování hranic závisí zejména na určení hranic vlastníkem, proto vlastníky
vyzýváme, aby v souladu s ustanovením § 37 odst. 1 písm. b) katastrálního zákona a § 91 vyhlášky č.
357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), před zjišťováním průběhu hranic ve shodě se
sousedním vlastníkem označili trvalým způsobem (např. zapuštěnými kameny, mezníky, zabetonovanou
trubkou) hranice svých pozemků, pokud tak dosud neučinili.
Pokud vlastníci neoznačí hranice svých pozemků, budou hranice bez jejich zaměření převzaty z dosavadní
katastrální mapy, která často vznikla v první polovině 19. století, což díky její přesnosti, která není v
současné době dostačující, zakládá možnost budoucích sousedských sporů, problémů při územních a
stavebních řízeních, apod.
Neznatelné hranice pozemků sloučených do většího celku nebo hranice druhů pozemků mezi sousedními
pozemky téhož vlastníka nebo jiného oprávněného není nutné označovat. V těchto případech vlastníky
žádáme, aby upozornili komisi na zachované úseky hranic a na hraniční znaky, o nichž vědí.

V našem okolí je spousta krásných míst. Věřím, že mnozí
z Vás ocenili rozlehlost katastru naší obce zvláště v době
uzávěry okresů a obcí. Na prostřední fotografii je houba
Ohnivec rakouský. Dle vyjádření mykologického sdružení je
jeho výskyt vzácný a svědčí mimo jiné i o zlepšující se čistotě
přírody kolem nás.
Konečně přiletěli i čápi.
Pokud máte zajímavou fotografii nebo informaci z našeho
okolí, rádi ji v Sázavském zpravodaji uveřejníme. Určitě
potěší i jiné. Posílat můžete na: obec@obec-sazava.cz.
Děkujeme
L A N Š K R O U N S K O svazek obcí vyhlašuje nový ročník fotografické soutěže

TOPENÁŘSKÝ SERVIS s.r.o. a společenství kominíků a topenářů
Bude provádět v naší obci revize kotlů na tuhá paliva.
Dále pak provádí revize, kontroly a čištění komínů, kontroly kotlů na plynná paliva.

Termín revizí a kontrol se uskuteční
v PÁTEK 30.4.2021
-cena za kontrolu a čištění komínu je 350 Kč
-cena za kontrolu a čištění plynového kotle je 350 Kč
-cena za revizi kotle na tuhá paliva je 800 Kč

LANŠKROUNSKO 2021

Téma fotografií : Drobná architektura Lanškrounska
Fotografie drobné sakrální architektury – kaple (kaplička), křížová cesta, zvonička, boží muka, smírčí a jiné
kříže, exteriérové sochy a sousoší regionu Lanškrounska.Podrobná pravidla najdete na www stránkách obce.
UZÁVĚRKA SOUTĚŽE: 31.10.2021.
OZNAMUJEME, těm, kteří dosud neuhradili:
Poplatky za svoz komunálního odpadu jsou splatné do konce března 2021 ve výši 400,- Kč / osobu.
Poplatky za psy jsou splatné do konce března ve výši 100,- Kč / za 1 psa, za každého dalšího psa 200,- Kč.

Zájemci se mohou objednat telefonicky na telefonním čísle: 608 748 989
Duben č.2/2021

Poplatky jsou splatné v hotovosti na obecním úřadě v Sázavě nebo převodem na účet obce vedený u
MONETA MB a.s. č.: 110 221 664 / 0600, variabilní symbol: číslo popisné domu.

Duben č.2/2021

SÁZAVSKÝ ZPRAVODAJ
Životní jubilea

Všem jubilantům, kteří oslavili v březnu a dubnu výročí svého narození
přejeme hodně zdraví, štěstí a osobní spokojenost.

Filipi František (76)
Lorenc Jiří (72)
Kokorová Marta (80)
Mejtská Jaroslava (75)

Hegerová Kateřina (84)
Bednář Josef (80)
Machačová Irena (65)
Smejkal Josef (79)
Beranová Libuše (80)
Křivohlávek Josef (86)
Kuběnka Jiří (79)
Kaupová Emília (78)
Hubálek Jaroslav (71)
Luxová Libuše (77)
Urbanová Jana (77)
Buřvalová Miroslava (70)

Sázava 3
Sázava 42
Sázava 83
Sázava 114

Vzpomínáme

Karel Havelka

Vítáme narozené

(82 let)

Sázava 8
Sázava 50
Sázava 98
Sázava 102
Sázava 48
Sázava 94
Sázava 52
Sázava 116
Sázava 95
Sázava 51
Sázava 18
Sázava 111

Sázava 152

Partik Król

Sázava 144

BEZPEČNĚ, ONLINE, RAZ DVA. SČÍTÁNÍ 2021.
Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby, které mají k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt nebo přechodný pobyt
nad 90 dnů na území ČR. Sečíst se musí každá taková osoba, bez ohledu na místo skutečného pobytu, věk,
svéprávnost a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, osoby omezené ve svéprávnosti a podobně provádí sečtení
jejich zákonný zástupce, opatrovník nebo osoba k tomu oprávněná.
Online sčítání 27. 3. - 11. 5. 2021
Sčítání 2021 začalo rozhodným okamžikem o půlnoci z 26. na 27. 3. online sčítáním. Z důvodů epidemické situace
byla možnost sečíst se online prodloužena do 11. 5. Elektronický sčítací formulář naleznete na webu www.scitani.cz.
Online formulář můžete jednoduše a bezpečně vyplnit z pohodlí domova i za ostatní členy domácnosti, ať už se jedná
o rodinné příslušníky nebo o starší příbuzné.
Listinné sčítání 17. 4. - 11. 5. 2021
Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář. Jeho
distribuci zajišťují sčítací komisaři, což jsou zaměstnanci České pošty, příp. Českého statistického úřadu.
Vyplněné formuláře se zdarma odesílají v odpovědní obálce prostřednictvím schránek České pošty nebo se
odevzdají na kontaktních místech sčítání. Na kontaktních místech sčítání bude možné si formulář i vyzvednout.

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání do MŠ Sázava
se uskuteční 12.

5. 2021

od 10 do 15 hodin.

SÁZAVSKÝ ZPRAVODAJ
Z jednání Zastupitelstva Obce Sázava ze dne 14. dubna 2021

Zastupitelstvo obce Sázava schválilo Zprávu o uplatňování územního plánu Sázava v
uplynulém období 03/2017 - 02/2021. Každých pět let dochází k hodnocení uplatňování územního plánu
obce, posuzuje se využití pozemků k výstavbě (bydlení i průmyslové stavby). Hodnotí se, zda je zapotřebí
dělat změny územního plánu. V uplynulém období nebylo využito zatím žádných pozemků k výstavbě.
Projekt přípravy lokality k výstavbě rodinných domků je ve fázi územního řízení. Další lokalita bude
k výstavbě využita soukromým investorem.
Hlasování: 7 : 0 : 0

Na obecní úřad Sázava byla doručena žádost soukromé osoby o změnu Územního plánu obce
Sázava – zrychleným postupem. Změna územního plánu se týká pouze jednoho konkrétního pozemku, který
byl v minulé změně č.1 vyloučen z pozemků pro výstavbu z důvodu vysoké bonity zemědělské půdy.
Žadatel o změnu ÚP si vyžádal nové posouzení bonity půdy a pozemkový úřad mu vyhověl. Vzhledem
k tomu, že bonita půdy v části pozemku určené ke stavbě splňuje podmínky, může dle vyjádření stavebního
úřadu obec požádat o pořízení změny UP ve zkráceném řízení. Zastupitelstvo obce Sázava na základě
stavebního zákona rozhodlo o pořízení Změny č. 2 územního plánu Sázava zkráceným postupem. Diskuzi
vedli zastupitelé o vhodnosti umístění stavby mimo zastavěné území obce. Cenu uhradí žadatel o Změnu č.2
územního plánu v celé výši. Hlasování: 6 : 1 : 0

Zastupitelstvo obce Sázava schválilo příspěvek na podporu Linky bezpečí, z.s. ve výši 5.000,Kč na provoz dětské krizové linky. Obec Sázava podporovala provoz Linky bezpečí i v minulých letech.
Hlasování: 5 : 1 : 1

V roce 2005 byl pořízen v obci bezdrátový rozhlas. V současné době je zařízení pro vysílání
již zastaralé. Firma Bártek rozhlasy, s.r.o., která rozhlas v obci zřizovala, nabídla modernizaci vysílacího
zařízení (modernější ovládání nezávislé na počítači, nové funkce vysílacího zařízení, …). Zastupitelstvo
obce Sázava schválilo modernizaci bezdrátového rozhlasu v obci Sázava od firmy Bártek rozhlasy, s.r.o. dle
cenové nabídky.
Hlasování: 6 : 0 : 1

Starosta obce informoval zastupitele o opravě chodníku kolem parkoviště firmy Forez
(směrem k Lubníku). Pozemek pod chodníkem byl v loňském roce oddělen geometrickým plánem a
odkoupen obcí od firmy Forez. Oprava chodníku bude provedena v jarních měsících zaměstnanci obce.

Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí oznámil obci
Sázava, že bude zahájena obnova katastrálního operátu v obci. „Digitalizace“ bude zahájena v květnu 2021,
probíhat bude do října 2022. Vlastníci nemovitostí budou ke zjišťování průběhu hranic pozemků a budov
zváni písemně katastrálním úřadem.

Obci Sázava byla předána kompletní Technicko – ekonomická studie nakládání se
splaškovými odpadními vodami v obci Sázava. Vypracování studie bylo zadáno dle společné žádosti obcí
Sázava a Albrechtice. V další fázi bude jednáno s odborníky a vybere se varianta provedení kanalizace
v obci. Zhotovení kanalizace v obci je možné očekávat v horizontu pěti až deseti let, v návaznosti na
poskytnutí dotací od státu.

Starosta informoval zastupitele o výběru dodavatele stavby „Cyklostezka Lanškroun –
Sázava“, dle výběrového řízení provedeného Svazkem obcí Lanškrounsko. Jako dodavatel stavby byla
vybrána firma M – SILNICE a.s. Stavba cyklostezky bude dle podepsané smlouvy zahájena v květnu.
Celý zápis v nezkrácené podobě najdete na : www.obec-sazava.cz popř. k nahlédnutí na OÚ Sázava.

Občanské sdružení Diakonie Broumov vyhlašuje

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání je možné doručit :
1.
do datové schránky školky – jequ4d6,
2.
e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email) ms@obec-sazava.cz
3.
poštou na adresu – Mateřská škola Sázava, Sázava 2, 56301 Lanškroun
4.
osobní podání dne 12. 5. 2021
Tiskopisy a podrobné informace jsou ke stažení na www.mssazava.cz / aktuality /,popř. tel. 733 183 013

Duben č.2/2021

sbírku použitého ošacení a jiných věcí
(oblečení, obuv, lůžkoviny, hračky, domácí potřeby)
Sbírka se uskuteční v týdnu od 26. do 30. dubna 2021.
Věci zabalené do igelitových pytlů či papírových krabic budeme shromažďovat na obecním úřadě ve vestibulu
(v pracovní době úřadu).

Duben č.2/2021

