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Skrytá kopie: Jiří Kubala <jiri.kubala@ak-fm.cz>

Vážení,

na pozemcích v k.ú Fryčovice, mimo jiné, na parc. č. 2058, 1879, 1882 a 1881 se nacházejí 4 vodní
nádrže. Žádáme o provedení šetření na místě samém, které bude zaměřeno na technický stav
předmětných nádrží.
Obec Fryčovice má vážnou obavu o život, zdraví a majetek osob ve stavbách nacházejících se pod
nádržemi směrem k toku Ondřejnice.

Obec Fryčovice se v minulos  snažila ujmout vlastnických práv k stavbám nádrží I a II (nacházejících se,
mimo jiné, na pozemcích parc. č. 2058 a 1879), ale nedošlo k dohodě s vlastníkem pozemků, na kterých
jsou nádrže umístěny. Obec Fryčovice tak nemá možnost jakkoliv ovlivnit technický stav nádrží.

Aktuální stav věci je takový, že Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových po předběžném šetření
celou věc převzal (viz příloha) a zahájil majetkoprávní šetření s ohledem na skutečnost, že vlastníkem
nádrží I a II by mohla být Česká republika. Aktuálně byla vznesena pochybnost ohledně technického stavu
hrazí a ÚZSVM požádal obec Fryčovice, aby podání k prověření této věci učinila ona.

K dalším dvěma nádržím nemáme žádné informace a prosíme tedy o prověření jejich technického stavu a
sdělení, zda bylo vydáno jakékoliv rozhodnu  umožňující jejich provozování. Dále prosím o sdělení, kdo je
oprávněn nakládat s vodami, tedy komu bylo pro jednotlivé nádrže I - IV vydáno povolení k nakládání s
vodami a o zaslání těchto rozhodnu .

Žádám, abych byl informován o provedených zjištěních.

Děkuji za spolupráci, s úctou

Jiří Kubala
advokát za Obec Fryčovice

plná moc advokáta je založena ve spise sp. zn. MMFM_S 4815/2015/OŽPaZ/FiKa

-- 
Jiří Kubala
advokát
e-mail: jiri.kubala@ak-fm.cz
mobil: 777 023 263
skype: ak-fm.cz
tel./fax.: 558 647 926
J. V. Sládka 35, 738 01 Frýdek-Místek

Zanechávejte prosím v e-mailu předchozí text pro usnadnění komunikace.
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