SÁZAVSKÝ ZPRAVODAJ
Z jednání Zastupitelstva Obce Sázava ze dne 18. srpna 2020
 Zastupitelstvo obce Sázava schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti – na vyústění
kanalizační přípojky na pozemcích ve vlastnictví obce Sázava ppč.1006/11, v k.ú. Sázava u
Lanškrouna pro novostavbu rodinného domu.
Hlasování: 8 : 0 : 0
 Zastupitelstvo obce Sázava schválilo Nájemní smlouvu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
služebnosti se společností Povodí Moravy, s.p. – pro stavbu vyústního objektu na ppč. 1098/6, v k.ú.
Sázava u Lanškrouna, dle projektové dokumentace „Výstavba inženýrských sítí a přístupové
komunikace v lokalitě RD Sázava“.
Hlasování: 8 : 0 : 0
 V souvislosti s novelami zákonů týkajících se odpadového hospodářství obcí je nutné vydat nové
obecně závazné vyhlášky. Dne 1. ledna 2021 nabyl účinnosti balík nové odpadové legislativy. Došlo
tak ke zrušení stávajícího zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, k přijetí nových zákonů (zejména
zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech) a k novelizaci zákona o místních poplatcích. Zastupitelstvo
obce Sázava schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Sázava č. 1/2021, o místním poplatku za
obecní systém odpadového hospodaření. Náklady na likvidaci komunálního i tříděného odpadu se
v posledních letech značně zvýšili (za rok 2020 byly náklady obce ve výši 580,- Kč/na každého
občana obce). Z tohoto důvodu jsme nuceni navýšit poplatek za likvidaci odpadu od ledna 2022 na
500,- Kč/osobu/na rok.
Hlasování: 8 : 0 : 0

 Zasedání zastupitelstva obce se zúčastnil p. Sýkora – pracovník Katastrálního úřadu Pardubice, který
v současné době provádí mapování hranic pozemků v intravilánu obce Sázava – získává podklady
pro digitalizaci katastrální mapy obce. Během mapování se zjistilo i několik nesrovnalostí, které se
týkají pozemků ve vlastnictví obce. Kromě jiného – přes katastrální hranice mezi územím obce
Sázava a Albrechtice je postavena budova v areálu ve vlastnictví ZOD Žichlínek, dále je hranice
katastru vedena středem části vodoteče - řeky. Toto je považováno v současné době za chybu a bylo
by vhodné ji napravit při příležitosti nového mapování. Zastupitelstvo obce Sázava souhlasí se
změnou katastrální hranice obce mezi obcemi Sázava a Albrechtice – dle přiloženého náhledu
katastrální mapy. Konkrétní změna hranice bude upřesněna po jednání se ZOD Žichlínek a
zastupitelstvem obce Albrechtice.
Hlasování: 8 : 0 : 0

 Při mapování pozemků v obci se zjistily některé nesrovnalosti mezi vyměřením pozemků
soukromých osob – občanů obce a obcí. Tyto nesrovnalosti budou řešeny jednotlivě až po zapsání
nového mapového podkladu do katastru nemovitostí, pozemkovým parcelám budou přidělena nová
parcelní čísla a pak bude možné (nutné) provést prodej, koupi, směnnou smlouvu…. Zapsání nové
mapy do katastru nemovitostí se předpokládá v roce 2023 nebo 2024 po dokončení mapování a
námitkovém řízení.

 Zastupitelstvo obce Sázava schválilo finanční dar z rozpočtu obce Sázava pro MotoBigbang –
podpora benefičního motosrazu 2021 ve výši 3.000,- Kč.
Hlasování: 8 : 0 : 0
 Zastupitelstvo obce Sázava schválilo dar pro Cyklistický klub Lanškroun, z.s. na pořádání 50.ročníku
MZM 2021 ve výši 3.000,- Kč.
Hlasování: 8 : 0 : 0
 Připomínky a podněty občanů obce:
 V bytovém domě čp.15 je problém malým tlakem vody – zaměstnanci obce se pokusí vyměnit části
železných trubek v přívodu vody.
 Komunikace u čp. 147 se propadá – část komunikace bude vyříznuta a zpevněna – při asfaltování
cyklostezky bude položen asfalt i na opravovanou část komunikace, stejně jako na parkovišti u
obchodu, kde bude vyříznuta část komunikace kvůli opravě vedení odpadní vody z prodejny.
 Na několika místech v obci vzniká problém se zasahováním okrasné zeleně do silnice a přístupových
cest. Prosíme proto majitele o zakrácení keřů a větví, popřípadě, aby nebyl ohrožen provoz na
komunikacích, provede sestřih obec.
 Na požadavek bude u dětských průlezek u hřiště umístěn odpadkový koš.
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SRPEN 2021
V obci proběhlo:

Koncert v Kapli sv.Prokopa,

Prokopská pouť 3. 7. 2021

Oznámení voličům o době a místě konání voleb
pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
konané ve dnech 8. a 9. října 2021
informujeme voliče, že volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční

v pátek 8. října 2021 v době od 14:00 do 22:00 hodin
a v sobotu 9. října 2021 v době od 8:00 do 14:00 hodin.
Místem konání voleb

zasedací místnost budovy Obecního úřadu Sázava, čp. 2

Připomínáme:
L A N Š K R O U N S K O svazek obcí vyhlašuje nový ročník fotografické soutěže

LANŠKROUNSKO 2021 Téma : 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.
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V úterý 7. 9. 2021 v 17.30 h

Připravujeme:

proběhne v obci Sázava na parkovišti u obchodu

NOČNÍ POCHOD

Očkování psů (MVDr. Šilarová)
Základní očkování proti vzteklině
Kombinované očkování proti psím nákazám
(vzteklina, psinka, parvoviroza,….)

100,- Kč

v SOBOTU 6. listopadu 2021

380,- Kč

Tradiční slavnostní setkání dříve narozených

Očkovací průkaz psa s sebou!!!

v sobotu 13. listopadu 2021

V neděli 29. 8. 2021 pořádá SPS Sázava

33. ročník běhu Sázava - Lázek
Divadelní festival

Od 16. září 2021 (čtvrtek) od 18 do 19 hodin na sále v Sázavě zahajujeme opět

Pravidelné kondiční cvičení s Monikou
Přijďte rozhýbat své tělo – cvičení při hudbě, powerjoga,….
Cena 30,- Kč za cvičební hodinu
S sebou: pohodlné oblečení, cvičební podložku, sálovou obuv, dobrou náladu

SETKÁNÍ PO PRÁZDNINÁCH
Srdečně zveme všechny zájemce

v pátek 3. 9. 2021 ve 14.00 hodin

k pohodovému posezení v KOMUNITNÍM CENTRU V SÁZAVĚ.
Program: jakýkoliv dle zájmu
- sdělování dojmů z dovolené, povídání o dětech, vnoučatech, …- společenské hry, karty,….
- káva, čaj ……. moučníky si můžete přinést dle libosti………..……..těšíme se na Vás.

KOLIBŘÍK – klub přátel přírody a tvořivosti

Tímto Vás srdečně zveme na další tvoření a posezení pro všechny od 0 do 100 let.

V neděli 26. 9. 2021 - zážitky z prázdnin – překvapení…
V neděli 10. 10. 2021 – náramky z korálků,……
V neděli 24. 10. 2021 – drhání z provázků

SÁZAVSKÁ KÁRA
v pátek 19. listopadu a v sobotu 20. listopadu 2021

Všechny plánované akce budou konány dle aktuálních podmínek v souladu
s nařízením vlády a hygienickými opatřeními. Případná změna bude oznámena .

Životní jubilea
__________________

Všem jubilantům, kteří oslavili v červenci a srpnu a budou slavit v září
výročí svého narození, přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

Šlesinger František (74)
Sázava 123
Falta Josef (86)
Sázava 75
Chládek Miloš (72)
Sázava 99
Hipská Anna (92)
Sázava 85
Vabroušek Jindřich (75)
Sázava 92
Smejkalová Vlasta (74)
Sázava 102
Drábková Anna (94)
Sázava 29
Hubálková Hana (60)
Sázava 53
Kolomazníková Marie (98)
Sázava 23
Kolomazník Josef (74)
Sázava 23
Vabroušek Josef (73)
Sázava 97
Novotná Anna(89)
Sázava 59
Roubal František (76)
Sázava 129
Novotná Blanka (71)
Sázava 5

Místo konání: Komunitní centrum v Sázavě ve 14.00 hod .
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