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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) Z jakého důvodu není v katastru nemovitostí zapsán obecní rybník („U Hájenky“ na Zámrklí), ale 

je tam uveden trvalý trávní porost, když se na tomto rybníku konají pravidelně výlovy za účasti 

široké veřejnosti a to nejen občanů obce Fryčovice? 

V katastru nemovitostí není rybník jako druh pozemku vodní plocha, způsob využití pozemku rybník, 

zapsán. Bylo však zahájeno jednání o změně a zápisu vodní plochy do katastru nemovitostí na základě 

geometrického plánu po dokončení vodního díla. Podnět již byl dán v minulosti z jednání lesní komise. 

 

2) Zda-li byly na obecní rybník („U Hájenky“ na Zámrklí) v minulosti čerpány nějaké dotace? 

Na obecní rybník u Hájenky v Zámrklí vedený pod názvem „Revitalizace lokality Zámrklí-Fryčovice“ byla 

čerpána dotace od Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, se sídlem Kaplanova 1931/1, Chodov, 148 00 

Praha 11, IČO 62933591. 

 

3) Pokud ano, jakým způsobem byly tyto dotace využity? 

Peněžité prostředky poskytnuté formou dotace od Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, se 

sídlem Kaplanova 1931/1, Chodov, 148 00 Praha 11, IČO 62933591, byly užity na stanovený účel, a to na 

revitalizaci lokality Zámrklí-Fryčovice. 

 

4) Kdy byl obecní rybník („U Hájenky“ na Zámrklí) zkolaudován? 

Kolaudační rozhodnutí – povolení Městského úřadu Frýdek-Místek, odboru životního prostředí a 

zemědělství, k užívání stavby, zn. ŽPaZ 3904/05/Str./231.2, bylo vydáno dne 02. 09. 2005 a nabylo právní 

moci dne 30. 09. 2005. 

 

 

S pozdravem 

 

 

 

 


