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

 

Dne 26. 10. 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) Kolik občanů obce Fryčovice, žijících pod hrází vodní nádrže č. I parcelní číslo 2058, si 

v posledních 15 letech stěžovalo, že se cítí být ohrožení možným protržením hráze? 

Za posledních 15 let Obecní úřad Fryčovice neeviduje žádnou písemnou stížnost na možnost protržení hráze 

vodní nádrže č. I, nacházející se zejména na nemovitých věcech, pozemku 2011/4, pozemku parc. č. 2011/7, 

parc. č. 2058, pozemku parc. č. 2059, pozemku parc. č. 2060, pozemku parc. č. 2062/1, pozemku parc. č. 

2062/4, pozemku parc. č. 2064/2, pozemku parc. č. 2064/4, vše k.ú. Fryčovice. Jediné dohledané písemné 

podání Vám zasíláme v příloze, jedná se o podání z 12. 12. 2016, označené jako: „Žádost – objekty vodních 

nádrží č. I a II na vodním toku Vlčí potok, (Krnalovický), katastrální území Fryčovice“, kterým Obec 

Fryčovice žádala Magistrát města Frýdku-Místku o provedení šetření na místě samém, které bude zaměřeno 

na technický stav předmětných nádrží. 

 

2) Pokud nějaké stížnosti byly, žádám o kopie těchto stížností v souladu se shora uvedeným zákonem 

o svobodném přístupu k informacím. 

S ohledem na odpověď ad. 1) – nebyly. 

 

3) Pod jakým bodem/spisovou značkou/č.j./kdy a kým byly tyto stížnosti projednány a s jakým 

výsledkem? 

S ohledem na odpověď ad. 1) – nebyly. 

 

4) V případě, že o projednání jednotlivých stížnosti existuji zápisy, tak žádám o jejich kopie. 

S ohledem na odpověď ad. 1) – nejsou. 

 

5) Dále, Vás žádám o sdělení informace, kolik finančních prostředků musela vynaložit obec Fryčovice 

na právní služby, v tomto „šikanózním“ sporu, za celou dobu jeho trvání, čili od jeho počátku do 

současné doby? 

Obec Fryčovice zaplatila panu Mgr. Jiřímu Kubalovi, advokátovi, se sídlem Josefa Václava Sládka 35, 

Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 72015446, za právní služby ve sporu o určení vlastnického práva 

vedeném u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 10 C 405/2018 od 28. 08. 2017 dodnes částku 

44.000 Kč bez DPH. 

 

6) Z jakého důvodu jste do současné doby nereagovali na dříve podané žádosti? 

Dříve podané žádosti nebyly podány ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, v účinném znění a písemná odpověď na ně byla zaslána dne 26. 10. 2020. 



 

S pozdravem 

 

 

 

Příloha: 

Kopie podání z 12. 12. 2016, označeného jako: „Žádost – objekty vodních nádrží č. I a II na vodním toku 

Vlčí potok, (Krnalovický), katastrální území Fryčovice“. 

 

 

 

 

 


