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obecníúřad Frýdštejn

Či:
oozlznovrcÚ

Sp.zn.1/2011

Okres Jablonec nad/Nis

ICO: AA 262 323
Tel/fax:4831393060

Ve Frýdštejnědne 4.6.2014

Ing. Dana JankůPaříková
Holubova 51117
463 12Liberec25

Věc: Poskytnutíinformace dle zákona č.106/1999Sb o svobodnémpřístupuinformací.
Na základě Vámi podanéžádostize dne 5,5,20|4 vedenépod čj' 0021Ill4loÚ vám dle
zákonač. 10611999S o svobodnémpřístupuk informacím sdělujeme následné:
Informace k bodůmkde je uvedeno viz lúřednídeska _ archivl,jsou předmětnéinformace
dostupnév elektronicképodobě na stránkách obce Fýdštejn ato na adrese :
www.obec-frydstejn.cz

1/ -Texty všechusnesení- zveřejněnona úřední
desceobceFýdštejn.
viz. l tňednídeska archiv/.
2/ .D|e zákonao obcíchč'l2812000Sb
3l - 6l. Byla zas|ánaVám oběmado vlastníchrukou_
/pofurzené
převzetídne229,20l 4.l
písemného
7l D|e
sdělenído vlastníchrukouzaslaného
Vám oběma dne 2.6.2014,
vedené
pod čj:00262fi4DÚ a čj:0026311410Ú,
Sp.Zn. |l201I.
8 /- Y i z - b o d 3 - 6
.
9/ 15l- Uvedenouinformaciv danémpřípadějptejiž obdrže|a
dle všechzas|aných
písemností
související
prodejem
dle geometrického
plánu . dělenípozemku
s
ppč.228l|ku. Bezděčín,
poskýnutíinformacídle Vámi podanóžádosti
včetně
od Městského
úřaduTurnov - stavební
úřad- čj.SU/l116313/vSU
Dalšíinformacea zdůvodněníbyla poskýnuta . KrajskýmúřademLibereckého
kraje- odborúzemního
plánovánía stavebního
řádu, Či:rÚrr
2946t/20|4,ze
26.5.2014.
|6l - Žádostje v jednání.
l7l -Yizspis2l20I2.
18/- Kopiejako přílohy:Vyjádřenípolicie ČR,obec Frýdštejn.
l9l - Protokolnebylsepsán.
2a/ -Datumza|oženi
spisu - |9.7.2010-Viz spis 1120|0.

Bod

Í

/

-221 l .Uvedený dokumentVám by| jIž zaslán
22l -Datumza|oženispisu . 23.5.20||,Yiz spis l/201l
23l .Iedná se o Vámi podanou žádosto vydání osvědčenío existenci
veřejně přístupnýchúčelovýchkomunikací
24/. Kopie znaleckéhoposudku Yám jIž byla poskytrruta.
25l- Informace jižbyla poskytrruta
26l- Zapisy - Usneseníz danéhoobdobí_ viz, úřednídeska . archiv
27l- Informacejiž byla poskytnuta
28/. Byla již informacepodána - lD|e schválenéhoplánu pracína rok20I2l,
usneseníč.I/I2
29/ - 33l. Zápisy - Usneseníz danéhoobdobí- viz. úředni deska - archiv
_ viz stavebnípovolení st. úřadu
34l- Jedná se o soukromou zá|ežitostpaní Šírcové
35/. odůvodněnímožnostíparkování na předmětnékomunikaci Vám bylo rovněžjiž
písemněsděleno.
36l- 40l- Zitpisy - Usneseníz danéhoobdobí_ viz. úřednídeska - archiv

Pavel Miiller
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obecníúřad Frýdštejn

Okres Jablonec nad/Nis

rČo: 00 262323
Tel/fax:483/393060
E-mail:oufrvdstei
n@iol.cz

Sp.zn.112011

Č;:
oo+oslzot+toÚ

Ve Frýdštejnědne 27.8,2014

Adresáti.

Karel Jankůa
Ing. Dana JankůPaříková
Holubova 5lll7
463 12 Liberec 25
Věc: Poskytnutíinformace dle zákona č.l06/1999 Sb o svobodnémpřístupuinformací'
Na základě Vámi podanéžádostize dne 30.7.20|4 Vám dle zákona č' 106/1999S o
svobodnémpřístupuk informacím sdělujeme následné:
Informace k bodůmkde je uvedeno viz l ilřeďní deska - archiv/, jsou předmětnéinformace
dostupnév elektronicképodobě na stránkách obce Frýdštejna to na adrese :
www.obec-frydstejn.cz
Bod 1/ - 3/ Uvedená stížnostze dne |7.6.20|4 postoupenaKrajskémuúřaduLibereckého
kraje nebyla, neboť,byly poskýnuty všechnydostupnéinformace ze strany
obecního úřaduFýdštejn.
4/ Uvedená stížnostby|apřevzata k vyřízení starostoupanem Pavlem Mtillerem.
5/ Uvedená stížnostbv|avzata na vědomí.
6l - 8/ Žádostpana Karla u u"l"ny Jankůze dne 16,6.2013přerušenanebyla s tím,
jelikož se jedná o shodnézněni žádostize dne 18.3.2OI2,v případěudělenéplné
moci s1movi_ pan Karel Janků,nar.29|6.1961,býem Holubova 5I|l7,463 t2,
Liberec 25.
9/ Starosta obce Pavel Mtiller.
|0l Žádost by|a vzatana vědomí.
1ll Pavel Mtiller
72/ Připravapro vydání usnesení
13/ Nebylo přerušeno_ nebylo poŽádáno o zrušení.
14l Na jeden rok
15/ VydanéusneseníVám bylo zas|áno26,8,20|4,vedenépod čj:00404l|4loÚ

