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Pan
Mgr. Roman LAUTERKRANC
Přehradní 223
763 16 Fryšták - Dolní Ves
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Ve Fryštáku dne 3. ledna 2019
Č.j.: MUF-STA-3439/2018-STA
Vyřizuje: Mgr. Ivana Plšková, e-mail: i.plskova@frystak.cz, tel. 702182606
Počet listů: 1, počet příloh: 0, počet listů příloh: 0
Věc: Infostížnost I-2018
Vážený pane magistře,
na základě Rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru právního a Krajského živnostenského
úřadu (dále jen „odvolací orgán“), jako orgánu věcně a místně příslušného podle § 67 odst. 1 písm. a)
zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 178 odst. 2 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a § 16a odst. 8 č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
svobodném přístupu k informacím“), ze dne 19. 12. 2018, spis. značka KUSP/85331/2018/PŽÚ/Du, a
v souladu s ustanovením § 16a odst. 6 písm. b) zákona o svobodném přístupu k informacím,
vyřizujeme žádost Mgr. Romana Lauterkrance, nar. 3.12.1963, bytem Fryšták, Dolní Ves, Přehradní
223, o informace podanou dne 1.11.2018 (žádost vyřízena písemností označenou č.j. MUF-STA2976/2018-STA), v bodech 2. a 3. v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím,
následovně:
Bod č. 2. Aktuální seznam realizovaných a připravovaných investičních akcí města Fryštáku, s
uvedením zdroje podrobných informací o těchto investičních projektech.
Odpověď:
Aktuální seznam realizovaných a připravovaných investičních akcí města Fryštáku bude zveřejněn na
zasedání Zastupitelstva města Fryštáku, které se bude zabývat tématem schvalování investičních akcí
na další období.
Bod. č. 3. Aktuální seznam nesplněných a rozpracovaných usnesení Zastupitelstva města Fryštáku s
uvedením čísla příslušného usnesení, vlastníka úkolu a požadovaného termínu splnění.
Odpověď:
Povinné veřejné poskytování či vytváření zvláštního seznamu nesplněných a rozpracovaných usnesení
Zastupitelstva města Fryštáku s uvedením čísla příslušného usnesení, vlastníka úkolu včetně
požadovaného termínu splnění nemá zákonnou oporu, žádný zákon tuto povinnost městskému úřadu
neukládá. Žadatel navíc neupřesnil, za jaké konkrétní období požaduje informace poskytnout (na tuto
skutečnost upozorňuje i v odůvodnění svého rozhodnutí Krajský úřad Zlínského kraje – spis. značka
KUSP/85331/2018/PŽÚ/Du). Jak jsme již uvedli žadateli v první odpovědi, všechny požadované
informace jsou pro každého občana veřejně dostupné ze zveřejněných zápisů ze Zasedání
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zastupitelstva Fryštáku (na webu města v elektronické podobě), ve kterých jsou taktéž uvedeny čísla
usnesení, osoby odpovědné za splnění příslušného úkolu včetně termínů splnění, což lze s konkrétním
zaměstnancem města osobně projednat.
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