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Městský úřad Světlá nad Sázavou 
odbor životního prostředí 

náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou 
 

Č.j.: MSNS/20990/2016/OŽP-6         Vyřizuje: Mgr. Jiří Semerád 
Ve Světlé nad Sázavou dne: 10. 4. 2017         Telefon: 569 496 640  
         E-mail: semerad@svetlans.cz 
 
 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 
Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad (dále jen: „MÚ“) 
věcně a místně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona 
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: „vodní 
zákon“) a podle ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění (dále jen: 
„správní řád“) oznamuje v souladu s ustanovením § 173 odst. 1 správního řádu opatření obecné 
povahy včetně jeho odůvodnění ve věci stanovení ochranných pásem vodních zdrojů v obci Sázavka. 
 
Předmětem opatření obecné povahy je stanovení ochranných pásem vodních zdrojů (dále jen: „OPVZ“) 
podzemní vody okolo odběrných míst – studní na poz. parc. č. 2712, 2681, 2724, 2718, 2691, 2678 a 
2617 vše v k.ú. Sázavka (v lokalitách „Babí důl“ a „U Vodojemu“), zásobující obec Sázavka, 
spočívající ve: 
 

- stanovení rozsahu (hranic) OPVZ I. a II. stupně, 
- stanovení ochranných podmínek pro OPVZ  I. a II. stupně. 

 
V ochranném pásmu je zakázáno provádět činnosti, jejichž rozsah je vymezen v opatření obecné 
povahy o stanovení ochranných pásem vodních zdrojů v obci Sázavka (podrobněji viz příloha). 
 

Poučení 
 

Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u správního orgánu, který 
opatření obecné povahy vydal. Dle ustanovení § 30 odst. 1 vodního zákona je stanovení ochranných 
pásem vždy veřejným zájmem. 
 
 
otisk úředního razítka 
 
 
 
 
 
vlastní rukou 
Mgr. Ji ří Semerád 
vedoucí odboru ŽP 
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Obdrží s přílohou: 
Obecní úřad Sázavka, Sázavka 12, 582 44 Sázavka 
Městský úřad Světlá nad Sázavou, kancelář starosty, nám. Trčků z Lípy 18. 582 91 Světlá nad Sázavou 
 
Příloha:  
Opatření obecné povahy o stanovení ochranných pásem vodních zdrojů v obci Sázavka  
č.j.: MSNS/20990/2016/OŽP-5 ze dne 10. 4. 2017 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Datum vyvěšení na úřední desce: …………  Datum sejmutí z úřední desky: ………… 
 
 
……………………………………………….  ……..……………………………………….         
Podpis oprávněné osoby potvrzující vyvěšení  Podpis oprávněné osoby potvrzující sejmutí 
 
otisk razítka:       otisk razítka: 

 
 
 
 

Potvrzujeme, že písemnost byla zveřejněna též způsobem umožňujícím dálkový přístup (na internetu) 
ve smyslu § 25 odst. 2 a 3 správního řádu. 
 
Podpis oprávněné osoby :                                           otisk razítka: 
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