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MĚSTSKÝ ÚŘAD FRYŠTÁK 

nám. Míru 43, 763 16 Fryšták 
podatelna@frystak.cz 

www.frystak.cz, DS mvbbeg5 

IČ 00283916, DIČ CZ00283916 
 

        

 

 

Pan 

Mgr. Roman LAUTERKRANC 

Přehradní 223 

763 16 Fryšták - Dolní Ves 

rlauterkranc@gmail.com 

 

 

Ve Fryštáku dne 7. 11. 2018      

Č.j.: MUF-STA-2976/2018-STA      

Vyřizuje: Mgr. Ivana Plšková, e-mail: i.plskova@frystak.cz, tel. 702182606    

Počet listů: 1, počet příloh: 0, počet listů příloh: 0      
 

 

Věc: Žádost o poskytnutí informací I-2018        

 

Vážený pane magistře, 
 

Městský úřad ve Fryštáku obdržel prostřednictvím elektronické podatelny dne 1. 11. 2018 Vaši e-

mailovou žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, opatřenou platným elektronickým podpisem. Žádost je 

zaevidována pod č. j. MUF-STA-2976/2018-STA. V souladu s ustanovením § 6 uvedeného zákona 

sdělujeme, že veškeré, Vámi požadované informace, jsou v souladu s právními předpisy trvale 

zveřejněny na elektronické úřední desce města, popř. na webových stránkách Města Fryštáku 

(www.frystak.cz), které jsou přístupny na veřejné internetové síti. 

 

Konkrétně k Vašim požadavkům sdělujeme následující:  
 

1. Platné a účinné obecně závazné vyhlášky města, vydané Zastupitelstvem města Fryštáku, jsou 

uveřejněny na oficiálních webových stránkách města Fryštáku v sekci Městský úřad – Vyhlášky, 

sazebníky, dokumenty – přímý odkaz zde: (https://www.frystak.cz/?ukaz=31&lan=cz&grafika=0),. 

Originály zveřejněných dokumentů jsou uloženy v podatelně úřadu, v sekretariátu starosty. 

Připomínáme, že Rada města Fryštáku, jakožto orgán obce ve smyslu zákona o obcích (z. č. 128/2000 

Sb.), ve znění pozdějších předpisů, nevydává obecně závazné vyhlášky, jak mylně uvádíte ve své 

žádosti. 

 

2. Seznam realizovaných a připravovaných investičních akcí se v tomto čase aktualizuje a připravuje 

se k projednání v orgánech města. 

 

3. Úkoly vyplývající z usnesení Zastupitelstva města Fryštáku naleznete v zápisech ze zasedání 

Zastupitelstva města Fryštáku, které jsou založeny v podatelně úřadu – sekretariátu starosty, přičemž 

celé zápisy ze zasedání zastupitelstva rovněž naleznete na oficiálních webových stránkách města 

Fryštáku v sekci Samospráva města, Zastupitelstvo města, Zasedání zastupitelstva – odkaz zde: 

(https://www.frystak.cz/?ukaz=32&lan=cz&grafika=0). 

 

4. Výroční zpráva Městského úřadu Fryšták za rok 2017 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, je uveřejněna na oficiálních webových stránkách 

http://www.frystak.cz/
mailto:i.plskova@frystak.cz
http://www.frystak.cz/
https://www.frystak.cz/?ukaz=31&lan=cz&grafika=0
https://www.frystak.cz/?ukaz=32&lan=cz&grafika=0


2 

 

města Fryštáku v sekci Samospráva města, Povinně zveřejňované informace, bod 17. Odkaz zde: 

(https://www.frystak.cz/?ukaz=66&lan=cz&grafika=0). Originál zveřejněné zprávy je založen na 

Ekonomicko-správním odboru u Mgr. Ivany Plškové. 

 

 

5.  Zpráva o stížnostech a peticích za rok 2017 je uveřejněna na oficiálních webových stránkách města 

Fryštáku v sekci Samospráva města, Povinně zveřejňované informace, bod 17. Odkaz zde: 

(https://www.frystak.cz/?ukaz=66&lan=cz&grafika=0). Originál zveřejněné zprávy je založen na 

Ekonomicko-správním odboru u Mgr. Ivany Plškové. 

 

6. Rozpočtová opatření č. 1/2018 a č. 6/2018 jsou zveřejněna na oficiálních webových stránkách města 

Fryštáku v sekci Úřední deska pod č.j. 17/2018 a pod č.j. 70/2018. Odkaz zde: 

(https://www.frystak.cz/?ukaz=27&lan=cz&grafika=0). Originály jsou založeny na Ekonomicko-

správním odboru u Ing. Michala Jaška. 

 

 

         

 

 S pozdravem 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Ivana Plšková 

Ekonomicko-správní odbor 

 

 

 

 

 

El. podepsáno 
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