Pokyny k vyplnění žádosti o zaslání zprávy o průběhu a výsledku šetření požáru

1. Žadatel
Žádost musí obsahovat náležitosti podání dle ustanovení § 37 odst. 2 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, tedy v případě:
osoby fyzické: jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu
osoby podnikající fyzické: jméno, příjmení, IČO, popřípadě dodatek odlišující osobu
podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému
druhu podnikání, identifikační číslo osob a adresu zapsanou v obchodním rejstříku
nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání
osoby právnické: název nebo obchodní firmu, identifikační číslo osob nebo obdobný
údaj a adresu sídla
2. Adresa
Adresu je nutno doplnit dle územního odboru, v návaznosti na katastr obce, ve které
k požáru došlo. Přiřazení obcí k jednotlivým lokalitám vyšetřovatelů požárů je
dohledatelné na webových stránkách HZS Středočeského kraje v kategorii „Požární
prevence – Zjišťování příčin vzniku požárů https://www.hzscr.cz/clanek/hzsstredoceskeho-kraje-menu-pozarni-prevence-zjistovani-pricin-pozaru-zjistovani-pricinvzniku-pozaru.aspx
Doplnění adres dle lokalit zjišťování příčin vzniku požárů:

lokalita Benešov
Územní odbor Benešov
Pod Lihovarem 2152
256 01 BENEŠOV

lokalita Kladno
krajské ředitelství
Jana Palacha 1970
272 01 KLADNO

lokalita Kutná Hora
Územní odbor Kutná Hora
U Zastávky 280
284 01 KUTNÁ HORA

lokalita Mladá Boleslav
Územní odbor Mladá Boleslav
Laurinova 1370
293 05 MLADÁ BOLESLAV

lokalita Příbram
Územní odbor Příbram
Školní 70
261 01 PŘÍBRAM
V případě nejasností či nedohledání katastru obce adresujte na lokalitu Kladno, tj.
krajské ředitelství Kladno.
3. Označení události - požáru
Zde je nutno vyplnit o požár jakého objektu se jednalo (např. požár rodinného domu,
požár motorového vozidla, požár lesa apod.) a adresu místa události.
4. Ze dne
Datum, kdy k požáru došlo

5. Zaslání na adresu
Pokud nebude škrtnuto nehodící se či nebude vyplněno, zpráva bude zaslána na
adresu uvedenou v kolonce „Žadatel“. V případě, že má být zpráva zaslána na jinou
adresu či elektronickou adresu, je nutno vyplnit a škrtnout nehodící se. V souladu
s ustanovením § 19 odst. 1 správního řádu bude zpráva prioritně zaslána
prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky. V případě neexistence datové
schránky bude zpráva doručována dalšími uvedenými způsoby.
6. Právní zájem žadatele
Ze žádosti musí být patrný právní zájem žadatele, který (mimo vlastnické právo) musí
být doložen např. plnou mocí či jinými dokumenty, jednoznačně právní zájem
prokazujícími.

