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Sdělení informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v účinném znění 

 

 

Dne 02. 11. 2020 obdržel Obecní úřad Fryčovice Vaši žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v účinném znění. 

 

Na základě Vaší žádosti Vám dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v účinném 

znění, sdělujeme následující informace: 

 

1) Co má obec v plánu s hájenkou na Zámrklí č.p. 325? 

Dle strategického rozvojového dokumentu obce Fryčovice je v plánu modernizace stavby: Fryčovice, č. p. 

325, objekt k bydlení, stojící na pozemku parc. č. 1933, k.ú. Fryčovice, na multifunkční dům a je již vydáno 

stavební povolení Městského úřadu Brušperk, Stavebního úřadu, č.j. SÚ/330/1035/2017/St ze dne 18. 07. 

2017 na stavbu „Stavební úpravy hájenky ve Fryčovicích“, které bylo následně prodlouženo rozhodnutím 

Městského úřadu Brušperk, Stavebního úřadu, č.j. SÚ/330/1389/2019/St dne 02. 09. 2019. 

 

2) Byly v souvislosti s hájenkou na Zámrklí č.p. 325 v minulosti ze strany obce Fryčovice, žádány po 

OKD a.s. škody způsobené hornickou činností této společnosti? Za posledních 25 let od roku 1995. 

Na stavbu: Fryčovice, č.p. 325, objekt k bydlení, stojící na pozemku parc. č. 1933, k.ú. Fryčovice, nebyly 

v minulosti žádány po společnosti OKD a.s., se sídlem Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná, IČO 

05979277, náhrady za škody způsobené hornickou činností. 

 

3) V případě, že ano, tak v jaké výši? 

S ohledem na odpověď ad. 2) nebyly. 

 

4) Jak obec naložila s finančními prostředky za případné škody v důsledku hornické činnosti? 

S ohledem na odpověď ad. 2) nebyly čerpány. 

 

5) Žádám kompletní finanční zprávu, jak bylo s těmito finančními prostředky naloženo. 

S ohledem na odpověď ad. 2) nebyly čerpány. 

 

 

S pozdravem 

 

 

 


