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V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 

Stanovení aktualizovaného rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny 
záplavového území významného vodního toku Sázava v říčním km 117,879 – 219,050 (od 
hranice Kraje Vysočina po hráz vodního díla Velké Dářko), IDVT 10100005 dle CEVT na 
území Kraje Vysočina  

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad, 
OŽPZ“) jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. d) a ustanovení 
§ 107 odst. 1 písm. o) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), ustanovení § 25 a ustanovení 
§ 172 a § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„správní řád“), v souladu s ustanovením § 8 vyhlášky č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu 
zpracování návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace (dále jen „vyhláška č. 
79/2018 Sb.“), na základě návrhu správce významného vodního toku Sázava, tj. Povodí Vltavy, 
státní podnik, Holečkova  3178/8, 150 00 Praha 5 (dále jen „Povodí Vltavy, s. p.“) podaného dne 
18. 1. 2021 pod zn. PVL-84241/2020/270 závodem Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21Praha 5, kdy 
byla předložena dokumentace „Sázava, Kraj Vysočina, ř. km 117,879-219,050 Záplavová území“, 
vypracovaná v říjnu 2020 (dále jen „Dokumentace“) nově 

I. stanovuje 

podle ustanovení § 66 odst. 1 vodního zákona aktualizovaný rozsah záplavového území 
významného vodního toku Sázava v říčním km 117,879 – 219,050 (od hranice Kraje Vysočina 
po hráz vodního díla Velké Dářko), IDVT 10100005 podle centrální evidence vodních toků (CEVT) 
na území Kraje Vysočina dle mapových podkladů v Dokumentaci. 

Významný vodní tok Sázava je uveden v příloze č. 1 vyhlášky č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví 
seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních 
toků (dále jen „vyhláška č. 178/2012 Sb.“) pod pořadovým číslem 224, identifikátor vodního toku: 
10100005, číslo hydrologického pořadí: 1-09-01-0010 – 1-09-01-1310.  

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne 
 KUJI 26926/2021 

OŽPZ 223/2021 Bl-6 
Ing. Jana Bláhová 
564 602 576 

7. 4. 2021 
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Záplavové území významného vodního toku Sázava v říčním km 117,879 – 219,050 na území 
Kraje Vysočina se stanovuje pro výskyt přirozené povodně a je vymezeno v mapách 
Dokumentace záplavovou čárou s dobou opakování povodně 100 let (tzv. průtok Q100) 
v listinné a elektronické podobě (včetně GIS vrstev).  

II. vymezuje 

podle ustanovení § 66 odst. 2 vodního zákona aktualizovanou aktivní zónu záplavového území 
významného vodního toku Sázava v říčním km 117,879 – 219,050 (od hranice Kraje Vysočina 
po hráz vodního díla Velké Dářko), IDVT 10100005 na území Kraje Vysočina dle mapových 
podkladů v Dokumentaci v listinné a elektronické podobě (včetně dat GIS).  

Aktualizací rozsahu záplavového území vodního toku Sázava v říčním km 117,879 – 219,050 
v Kraji Vysočina včetně vymezení aktivní zóny jsou dotčena tato katastrální území:  

Obec s rozšířenou působností (dále jen „ORP“) Světlá nad Sázavou 

– Chřenovice, Nová Ves u Dolních Kralovic, Zahájí u Hněvkovic, Sechov, Obrvaň, Bohumilice u 
Kožlí, Ledeč nad Sázavou, Ostrov u Ledče nad Sázavou, Vilémovice u Ledče nad Sázavou, 
Veliká, Dobrovítova Lhota, Leštinka u Světlé nad Sázavou, Trpišovice, Koňkovice, Mrzkovice, 
Kochánov u Lipničky, Lipnička, Dolní Březinka, Světlá nad Sázavou, Příseka u Světlé nad 
Sázavou, Nová Ves u Světlé nad Sázavou, Pohleď.   

ORP Havlíčkův Brod  

– Olešnice u Okrouhlice, Babice u Okrouhlice, Okrouhlice, Vadín, Chlístov u Okrouhlice, 
Klanečná, Veselice u Havlíčkova Brodu, Perknov, Poděbaby, Havlíčkův Brod, Termesivy, Kyjov u 
Havlíčkova Brodu, Pohled, Simtany, Stříbrné Hory u Přibyslavi, Dlouhá Ves u Havlíčkova Brodu, 
Utín, Dobrá, Přibyslav, Poříčí u Přibyslavi, Ronov nad Sázavou, Olešenka. 

ORP Žďár nad Sázavou  

– Nové Dvory u Velké Losenice, Buková u Nížkova, Nížkov, Velká Losenice, Sázava u Žďáru nad 
Sázavou, Najdek na Moravě, Hamry nad Sázavou, Město Žďár, Zámek Žďár, Stržanov, Polnička.  

III. stanovuje  

podle ustanovení § 67 odst. 3 vodního zákona tuto podmínku pro území mimo aktivní zónu 
záplavového území:  

 V případě nově plánované výstavby v záplavovém území musí projektová dokumentace takové 
stavby obsahovat i posouzení jejího vlivu na odtokové poměry a návrh vhodných 
protipovodňových opatření. 

Toto opatření obecné povahy nahrazuje dříve vydaná opatření o stanovení záplavového území 
významného vodního toku Sázava:  

- opatření Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru lesního a vodního hospodářství a 
zemědělství (dále jen „krajský úřad, OLVHZ“) č. j. KUJI 29427/2006, sp.zn. OLVHZ 141/2006-
3/Za ze dne 11. 4. 2006 v rozsahu říčního km 117,800 - 219,100 

- opatření krajského úřadu, OLVHZ č. j. KUJI 35480/2008, sp.zn. OLVHZ 471/2008 Bl-4 ze dne 
16. 5. 2008 v rozsahu říčního km 127,019 - 130,868 (Ledeč nad Sázavou) 

- opatření obecné povahy krajského úřadu, OLVHZ č. j. KUJI 96549/2011, sp.zn. OLVHZ 
1748/2011 Bl-3 ze dne 14. 11. 2011 v rozsahu říčního km 143,000 - 145,300 (Světlá nad 
Sázavou). 
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O d ů v o d n ě n í 

Krajský úřad, OŽPZ obdržel dne 18. 1. 2021 od Povodí Vltavy, s.p. návrh na stanovení 
(aktualizaci) rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území 
významného vodního toku Sázava v říčním km 117,879 – 219,050 (od hranice Kraje Vysočina po 
hráz vodního díla Velké Dářko), IDVT 10100005 na území Kraje Vysočina.  

Významný vodní tok Sázava je uveden v příloze č. 1 vyhlášky č. 178/2012 Sb. pod pořadovým 
číslem 224, identifikátor vodního toku: 10100005, číslo hydrologického pořadí: 1-09-01-001. Podle 
ustanovení § 107 odst. 1 písm. o) vodního zákona patří do působnosti krajských úřadů stanovovat 
na návrh správce povodí rozsah záplavových území významných vodních toků a jejich aktivní 
zóny. Součástí návrhu záplavového území významného vodního toku Sázava je i vymezení 
aktivní zóny. 

Krajský úřad, OŽPZ v rámci projednání návrhu záplavového území včetně vymezení aktivní zóny 
s dotčenými orgány v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu, dal dotčeným 
orgánům dopisem ze dne 10. 2. 2021 č. j. KUJI 9470/2021, sp. zn. OŽPZ 223/2021 Bl-2 možnost 
vyjádřit se k výše uvedenému návrhu do 15-ti dnů ode dne doručení tohoto oznámení. Podklady 
pro vyjádření byly k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách Kraje Vysočina. Ve 
stanovené lhůtě se nikdo nevyjádřil.  

Návrh opatření obecné povahy ze dne 5. 3. 2021 č. j. KUJI 19265/2021, sp. zn. OŽPZ 223/2021 
Bl-3 byl zveřejněn v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu na úřední desce 
krajského úřadu od 5. 3. 2021 do 22. 3. 2021. Podklady pro vyjádření byly k dispozici 
v elektronické podobě na webových stránkách Kraje Vysočina. Krajský úřad, OŽPZ vyzval 
v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 a odst. 4 správního řádu dotčené osoby, aby k návrhu 
opatření obecné povahy podávaly písemné připomínky, a to do 15-ti dnů ode dne doručení návrhu 
opatření obecné povahy. 

K výše uvedenému návrhu podali dne 17. 3. 2021 společnou námitku Lukáš Daněk, Chřenovice 
30, 584 01 Ledeč nad Sázavou, a Vladimír Daněk, Mánesova 809, 396 01 Humpolec.  

Jmenovaní uvádějí zejména skutečnosti směřující k záměru stavby kolny na pozemcích č.p. 168/2 
a 167 v k.ú. Chřenovice. (Lukáš Daněk jako vlastník těchto nemovitostí). Žádají o odpověď, zda 
podle nového stanovení aktivní zóny Sázavy jsou tyto pozemky v aktivní zóně. 

Dále uvádějí, že povodňová značka SAZ2_P_025, která je umístěná na rohu bývalé budovy mlýna 
je umístěna o 15 cm výše, než byla nejvyšší hladina vody při povodni v roce 2006. Na předmětné 
ploše navrhované kolny bylo při této povodni pouze několik cm vody.  

V příloze pisatelé doložili 34 příloh, které se týkají zejména korespondence ve věci výše 
uvedeného záměru stavby kolny, původní dokumentace záplavového území Sázavy z roku 2005. 
Též jsou v příloze kopie částí Dokumentace z roku 2020. Součástí příloh je též fotodokumentace 
z povodně 2006 (7x A4) a ze současnosti z roku 2021 (2x A4). 

Krajský úřad, OŽPZ obdržel dne 27. 3. 2021 vyjádření vodoprávního úřadu Městského úřadu 
Světlá nad Sázavou k výše uvedenému návrhu opatření obecné povahy. 

Ve vyjádření se uvádí, že návrh opatření obecné povahy pracuje s mapami v měřítku 1:10 000, 
které jsou pro otázku, zda ten či onen pozemek zasahuje do záplavového území nebo do jeho 
aktivní zóny tak málo podrobné, že jsou proto rozhodování málo použitelné. Proto se navrhuje 
vyžádat si od zpracovatele zpracování Dokumentace s mapami v měřítku 1:5 000 (podle 
ustanovení § 4 písm. c) vyhlášky č. 79/2018 Sb.), nebo doplnit výrok II. (sjednotit s výrokem I.) 
odkaz na mapy v analogové i digitální formě v měřítku 1:10 000, za předpokladu, že digitální 
formou jsou vrstvy GIS. Důvodem je jednoznačnost pro určování hranice záplavového území, či 
aktivní zóny pro úřady i ostatní.  

Návrh aktualizace rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny významného vodního 
toku Sázava vypracovalo Povodí Vltavy, s. p., oddělení projektových činností, Litvínovická 709/5, 



 

Čís. jednací: KUJI 26926/2021, sp.zn. OŽPZ 223/2021 Bl-6 

Strana: 4 

370 01 České Budějovice v roce 2020 na základě geodetického zaměření vodního toku z roku 
2012. Výškopis terénu inundace byl převzat z digitálního modelu reliéfu České republiky 5. 
generace (dále jen „DMR5G“) Zeměměřičského úřadu. DMR5G byl dokončen v roce 2015. Dalším 
podkladem jsou aktuální hydrologická data od Českého hydrometeorologického ústavu, pobočka 
Brno v souladu s vyhláškou č. 79/2018 Sb.. 

 

Nadmořské výšky hladin pro povodně s dobou opakování 5, 20, 100 a 500 let byly stanoveny 1D 
hydraulickým výpočtem nerovnoměrného proudění programovým prostředkem HEC-RAS verze 
4.1.0. Výpočetní model byl zpracován v rámci projektu tvorby map povodňových rizik v roce 2013. 
Veškeré výsledky jsou převzaty z tohoto projektu. Zpracovatelem modelu a výpočtů byla 
společnost Sweco Hydroprojekt a.s. 

Rozsah záplavového území je navržen dle podkladů o výšce terénu a umístění staveb v době 
zpracování. Výsledky tohoto výpočtu nejsou neměnné. Může dojít ke změnám vlivem zpřesnění 
topografických podkladů, změny hydrologických údajů, použitím přesnějších výpočetních modelů, 
nebo vlivem změn v průtočném profilu toku.  

Záplavové čáry a záplavová území příslušné průtokům Q5, Q20, Q100 a Q500 jsou uvedeny 
v Dokumentaci v příloze Mapa záplavového území, která je vypracovaná na základě rastrové 
Základní mapy 1 : 10 000  a výškopisných údajů z DMR5G. 

Aktivní zóna záplavového území  je stanovena  s použitím map povodňového nebezpečí a 
povodňového ohrožení a je uvedena v Dokumentaci v příloze Mapa aktivní zóny a je též 
vypracována na základě rastrové Základní mapy 1 : 10 000  a výškopisných údajů z DMR5G. 

Součástí Dokumentace je též Mapa historických povodní. Je zde uvedena nejvyšší 
zdokumentovaná povodňová událost  z přelomu března a dubna 2006, která je vypracována též  
na podkladě rastrové Základní mapy v měřítku 1:10 000. 

Navrhovanou aktualizací rozsahu záplavového území vodního toku Sázava v říčním km 117,879 
– 219,050 v Kraji Vysočina včetně vymezení aktivní zóny jsou dotčena katastrální území uvedená 
výše na str. 2 pod bodem II. tohoto opatření obecné povahy.  

Krajský úřad, OŽPZ stanovil v souladu s ustanovením § 67 odst. 3 vodního zákona omezující 
podmínku výstavby mimo aktivní zónu záplavového území. 

Vyjádření pro stavby v záplavovém území i nadále poskytuje příslušný správce vodního toku 
a správce povodí. Omezení ve stanovené aktivní zóně záplavového území vyplývají z ustanovení 
§ 67 odst. 1 a 2 vodního zákona, kde jsou taxativně vyjmenovány zakázané stavby a činnosti, což 
je důležité zejména při správní činnosti stavebních a vodoprávních úřadů. 

Výslovně se upozorňuje, že umisťování jakýchkoliv staveb a zařízení v záplavovém území včetně 
terénních úprav je možné pouze se souhlasem věcně a místně příslušného vodoprávního úřadu 
(obecního úřadu ORP) v souladu s ustanovením § 17 vodního zákona. Povinnost zpracování 
povodňového plánu podle ustanovení § 71 odst. 4 vodního zákona mají všichni vlastníci staveb či 
pozemků, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně.  

Stanovené záplavového území významného vodního toku Sázava je závazným podkladem pro 
územní plánování v území, jehož se týká a musí být v příslušném rozsahu zahrnuto do 
jednotlivých stupňů územně plánovací dokumentace v souladu s platnou vyhláškou č. 500/2006 
Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence 
územně plánovací činnosti. Stanovené záplavové území je i výchozím podkladem pro vyjadřovací 
činnost správce vodního toku a správce povodí. 

Na základě Směrnice Evropského parlamentu a rady 2007/60/ES ze dne 23. 10. 2007 
o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik jsou zpracovány pro Oblasti s významným 
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povodňovým rizikem v České republice mapy povodňového ohrožení a rizika a platí pro ně Plán 
pro zvládání povodňových rizik.  

V rámci zpracování aktualizace rozsahu záplavového území významného vodního toku Sázava  
jsou vyhotoveny mapy povodňového nebezpečí a povodňového ohrožení v celé délce 
zpracovaného záplavového území vodního toku. Výstupy poskytují informaci o povodňovém 
ohrožení pro vyjadřovací činnost správce vodního toku ke stavbám v záplavovém území, pro 
vodoprávní úřady a pro samotné dotčené obce. Výstupy map ohrožení jsou využitelné i pro 
povodňové plány. 

K výše uvedeným námitkám Lukáše Daňka a Vladimíra Daňka krajský úřad, OŽPZ uvádí: 

Podle ustanovení § 115a odst. 3 vodního zákona v případě vydávání opatření obecné povahy, 
kterým se stanovuje záplavové území a vymezuje aktivní zóna záplavového území, se nepoužije 
ustanovení § 172 odst. 5 správního řádu, podle kterého vlastníci nemovitostí, jejichž práva, 
povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné 
povahy přímo dotčeny, mohou podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné 
námitky. Pro úplnost krajský úřad, OŽPZ dále odkazuje na přípis č.j. KUJI  22707/2021 ze dne 
15. 3. 2021, sdělení krajského úřadu, OŽPZ k dotazovaným pozemkům na stavbu kolny, kde 
v současné fázi uvádí odkaz na zpracovatele dokumentace, případně na vodoprávní úřad ORP, 
který bude příslušný k vydání vodoprávního souhlasu podle ustanovení § 17 vodního zákona. 

K umístění  povodňové značky SAZ2_P_025 krajský úřad, OŽPZ odkazuje na průvodní zprávu 
Dokumentace  odstavec č. 4.6, kde je uvedeno, že zdokumentovaná povodňová událost je 
z přelomu března a dubna 2006. Rozsah záplavy byl vykreslen zpracovatelem Dokumentace 
podle leteckých snímků zhotovených dne 30. 3. 2006 mezi 17:00-19:00 hodinou Ing. Papežem. 
Bezprostředně po povodni byly v terénu stabilizovány značky maximální dosažené hladiny 
pracovníky Povodí Vltavy, s.p.. Ty byly následně zaměřeny. 

Přiložená fotodokumentace z povodní 2006 nemá konkrétní vypovídající schopnost vzhledem 
k nové Dokumentaci, zejména pro stanovení aktivní zóny. 

K vyjádření vodoprávního úřadu Městského úřadu Světlá nad Sázavou se uvádí: 

Krajský úřad, OŽPZ I. a II. výrok tohoto opatření obecné povahy sjednotil tak, že v obou případech 
uvádí odkaz na mapy v listinné a elektronické formě v souladu s vyhláškou č. 79/2018 Sb. (včetně 
GIS vrstev). V elektronické podobě jsou k dispozici GIS vrstvy záplavových čar, stanoveného 
záplavového území a jeho aktivní zóny. 

Krajský úřad, OŽPZ doplnil do výroku všechna nahrazovaná opatření krajského úřadu, OLVHZ, 
kterými bylo na území Kraje Vysočina stanoveno záplavové území včetně aktivní zóny 
významného vodního toku Sázavy, včetně krátkých úseků (Světlá nad Sázavou, Ledeč nad 
Sázavou). Krajský úřad, OŽPZ zabezpečí v souladu s ustanovením § 66 odst. 4 vodního zákona 
zpřístupnění dokumentace aktualizovaného rozsahu záplavového území významného vodního 
toku Sázava a předá jednu kopii této dokumentace Ministerstvu životního prostředí.  

Podklady k aktualizovanému rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny 
záplavového území významného vodního toku Sázava jsou v elektronické podobě 
k nahlédnutí na webových stránkách Kraje Vysočina www.kr-vysocina.cz/, v dokumentech 
odboru životního prostředí a zemědělství/oddělení vodního hospodářství/záplavová území 

Přímý webový odkaz: 
https://www.kr-vysocina.cz/vismo5/dokumenty2.asp?id=4106477&n=stanoveni-aktualizovaneho-
rozsahu-zaplavoveho-uzemi-a-vymezeni-aktivni-zony-zaplavoveho-uzemi-vyznamneho-vodniho-
toku-sazava&p1=99092   

 

http://www.kr-vysocina.cz/
https://www.kr-vysocina.cz/vismo5/dokumenty2.asp?id=4106477&n=stanoveni-aktualizovaneho-rozsahu-zaplavoveho-uzemi-a-vymezeni-aktivni-zony-zaplavoveho-uzemi-vyznamneho-vodniho-toku-sazava&p1=99092
https://www.kr-vysocina.cz/vismo5/dokumenty2.asp?id=4106477&n=stanoveni-aktualizovaneho-rozsahu-zaplavoveho-uzemi-a-vymezeni-aktivni-zony-zaplavoveho-uzemi-vyznamneho-vodniho-toku-sazava&p1=99092
https://www.kr-vysocina.cz/vismo5/dokumenty2.asp?id=4106477&n=stanoveni-aktualizovaneho-rozsahu-zaplavoveho-uzemi-a-vymezeni-aktivni-zony-zaplavoveho-uzemi-vyznamneho-vodniho-toku-sazava&p1=99092
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Poučení 

Proti opatření obecné povahy nelze v souladu s ustanovením § 173 odst. 2 správního řádu podat 
opravný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze podle ustanovení  
§ 174 odst. 2 správního řádu posoudit v přezkumném řízení.  

Opatření obecné povahy dle ustanovení § 173 odst. 1 správního řádu nabývá účinnosti patnáctým 
dnem po dni vyvěšení této veřejné vyhlášky na úřední desce správního orgánu, který písemnost 
doručuje. 

Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může dle ustanovení § 173 odst. 1 správního řádu 
každý nahlédnout u správního orgánu, který opatření obecné povahy vydal.  

Ing. Jana Bláhová  

úředník odboru životního prostředí a zemědělství 

Města Ledeč nad Sázavou, Světlá nad Sázavou, Havlíčkův Brod, Přibyslav a Žďár nad 
Sázavou  

a obce Hněvkovice, Chřenovice, Kožlí, Bojiště, Vilémovice, Trpišovice, Ostrov, Příseka, 
Pohleď, Nová Ves u Světlé, Okrouhlice, Pohled, Stříbrné Hory, Nížkov, Sázava, Hamry nad 
Sázavou, Polnička 

se žádají o vyvěšení celého tohoto opatření obecné povahy na místě k tomu určeném po 
dobu stanovenou zákonem (min. 15 dnů) a poté o zaslání potvrzení o vyvěšení krajskému 
úřadu, OŽPZ. 

Po stejnou dobu bude opatření obecné povahy vyvěšeno i na úřední desce krajského úřadu. 
Zveřejněno je též způsobem umožňujícím dálkový přístup.  

Datum vyvěšení:     Datum sejmutí: 

…………………………………………………. ………………………………………………. 

Podpis oprávněné osoby potvrzující vyvěšení Podpis oprávněné osoby potvrzující sejmutí 

Razítko:      Razítko: 

Rozdělovník: 

Města a obce pro vyvěšení na úřední desce (obdrží prostřednictvím datové schránky): 

- Obec Hněvkovice, Hněvkovice 116, 582 94 Hněvkovice 

- Obec Chřenovice, Chřenovice 1, 584 01 Ledeč nad Sázavou 

- Obec Kožlí, Kožlí 156, 582 93 Kožlí 
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- Město Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou 

- Obec Bojiště, Bojiště 1, 584 01 Ledeč nad Sázavou 

- Obec Vilémovice, Vilémovice 9, 584 01 Ledeč nad Sázavou 

- Obec Trpišovice, Koňkovice 33, 584 01 Ledeč nad Sázavou 

- Obec Ostrov, Ostrov 36, 584 01 Ledeč nad Sázavou 

- Město Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou  

- Obec Příseka, Příseka 8, 582 91 Světlá nad Sázavou 

- Obec Pohleď, Pohleď 20, 582 91 Světlá nad Sázavou 

- Obec Nová Ves u Světlé, Nová Ves u Světlé 5, 582 91 Světlá nad Sázavou 

- Obec Okrouhlice, Okrouhlice 186, 582 31 Okrouhlice,   

- Město Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí 57, 580 01 Havlíčkův Brod 

- Obec Pohled, Revoluční 39, 582 21 Pohled 

- Obec Stříbrné Hory, Stříbrné Hory 65, 582 22 Přibyslav  

- Město Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav  

- Obec Nížkov, Nížkov 107, 592 12 Nížkov 

- Obec Sázava, Sázava 159, 592 11 Sázava 

- Obec Hamry nad Sázavou, Hamry nad Sázavou 322, 591 01 Žďár nad Sázavou 

- Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou 

- Obec Polnička, Polnička 225, 591 02 Žďár nad Sázavou  

Dále obdrží (obdrží prostřednictvím datové schránky): 

- Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, 15000 Praha 5 
- Městský úřad Světlá nad Sázavou, stavebního úřadu a územního plánování, náměstí Trčků 

z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou  

- Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor rozvoje města, Havlíčkovo náměstí 57, 580 01 Havlíčkův 
Brod 

- Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor stavební a územního plánování, Žižkova 227/1, 591 
31 Žďár nad Sázavou 

- Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 110 00 Praha 10  

Na vědomí (obdrží prostřednictvím datové schránky): 

- Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5 

- Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11, 
150 21 Praha 5 

Dále obdrží pro vyvěšení na úřední desce: 

- Krajský úřad Kraje Vysočina, oddělení ostatních správních činností – zde 
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