Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje
krajské ředitelství
Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň
Číslo jednací:
Datum:
Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:
Počet listů:
Přílohy:

*HZSPX006QRX6*
HZSPX006QRX6

HSPM- 5250-14/2017 ÚPP
3.1.2018
kpt. Mgr. Michaela Hohlbergerová
950 330 153
michaela.hohlbergerova@hzspk.cz
2
0

ZÁZNAM O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

1.1.

- datum podání žádosti – 6. 12. 2017

1.2.

- jméno, příjmení a adresa žadatele (příp. adresa elektronické pošty) – XXXXX,
XXXXX, IS DS: XXXXX

1.3.

- obsah požadované informace
- žádost o zaslání informací, zda byla Společenství vlastníků Hálkova 968, 969, Starý
Plzenec (dále jen „Společenství“) udělena pokuta za zjištěné nedostatky uvedené v
protokolu o kontrole č.j. HSPM-5250-5/2017 ÚPP dle ust. § 76 zákona č. 133/1985
Sb., o požární ochraně, v platném znění. Pokud byla pokuta udělena, v jaké výši? žádost o sdělení totožnosti opatrovníka jednající za Společenství, se kterým byly
projednány zjištěné skutečnosti uvedené v protokolu o kontrole č. j.
HSPM-5250-5/2017 ÚPP
- žádost o poskytnutí protokolu o kontrole vedeném pod č. j. HSPM-5250-5/2017 ÚPP.

1.4.

- způsob vyřízení – informace poskytnuta zasláním požadovaných údajů do datové
schránky žadatele

1.5.

- hodnost, titul, jméno, příjmení a funkce zaměstnance, který žádost vyřizoval – plk.
Mgr. Jan Kosnar, vedoucí odd. kontrolní činnosti a ZPP

1.6.

- datum, kdy byla žadateli informace odeslána (příp. datum, kdy došlo k odložení
žádosti nebo k vydání rozhodnutí o odmítnutí žádosti) – 20. 12. 2017

2.1.

- datum podání žádosti – 21. 12. 2017

2.2.

- jméno, příjmení a adresa žadatele (příp. adresa elektronické pošty) – Zdeněk Bártík,
Hálkova 969, 332 02 Starý Plzenec, IS DS: 5ctv5di

2.3.

- obsah požadované informace – žádost o zaslání informací: Kterým kontrolním
orgánem byl Společenstvím vlastníků Hálkova 968, 969, Starý Plzenec v bytovém
domě na adrese Hálkova 968, Starý Plzenec (dále jen „Společenství“) stanoven
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opatrovník? Kdy a kde byl stanoven Společenství opatrovník kontrolním orgánem?
Na základě jakého právního předpisu byl kontrolní orgán oprávněn stanovit
Společenství opatrovníka? Na základě jakého právního předpisu stanovil kontrolní
orgán jako opatrovníka Společenství právnickou osobu Stavební bytové družstvo
Plzeň-jih se sídlem v Přešticích, IČ:00040738? Byl kontrolním orgánem vypracován
dokument o stanovení opatrovníka Společenství? V kladném případě žádost o zaslání
dokumentu, který prokazuje, že byl kontrolním orgánem stanoven právnické osobě
Společenství opatrovník.
2.4.

- způsob vyřízení – informace poskytnuta zasláním požadovaných údajů do datové
schránky žadatele

2.5.

- hodnost, titul, jméno, příjmení a funkce zaměstnance, který žádost vyřizoval – plk.
Mgr. Jan Kosnar, vedoucí odd. kontrolní činnosti a ZPP

2.6.

- datum, kdy byla žadateli informace odeslána (příp. datum, kdy došlo k odložení
žádosti nebo k vydání rozhodnutí o odmítnutí žádosti) – 3. 1. 2018

hodnost, titul, jméno, příjmení a funkce zaměstnance, který vypracoval daný zápis – kpt.
Mgr. Michaela Hohlbergerová, koordinátor-metodik odd. kontrolní činnosti
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