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Odpověď – žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších přepisů
(Vyřizuje: Mgr. Julie Plachá, tel. č.: 950870182, e-mail: julie.placha@sck.izscr.cz)

Dne 3. 6. 2019 obdržel Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje prostřednictvím
e-mailové komunikace Vaše podání věcně označené jako „Žádost o zaslání informace dle zákona
č. 106/1999 Sb., v platném znění“, ve které, s odvoláním na písemné znění ust. § 2 odstavec 2
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon“) a § 14 zákona, žádáte o sdělení informací o závěrech postupu vyšetřovatele ve věci
ECUD
, neboť jste vlastníkem objektu čp.
v
ulici v
, v jejímž
sousedství dne 12. 8. 2018 shořel objekt ve vlastnictví pana
včetně přilehlé
skládky obalového materiálu. Uvádíte, že jelikož Vám na objektu ve Vašem vlastnictví vznikla tímto
požárem škoda, uplatnil jste tuto škodu jako pojistnou událost u pojišťovny, u níž máte svůj objekt
proti živlu pojištěn, a která po Vás mimo jiných podkladů požaduje i zprávu HZS ohledně požáru.
Z toho důvodu žádáte HZS Středočeského kraje o zprávu o požáru v
,v
ulici
ze dne 12. 8. 2018.
Ač Vaše podání nemá veškeré zákonem požadované formální náležitosti (chybí uvedení
data narození žadatele), rozhodl nadepsaný úřad Vaši žádost vypořádat bez bazírování na
formálních a obsahových náležitostech podání, což koresponduje se zásadou dobré správy
a správy jako služby občanům.
HZS Středočeského kraje tedy k výše uvedenému uvádí, že Vámi požadovanou informaci,
a to „Zprávu o vzniku a příčině požáru,
ze dne 7. 6. 2019 č. j. HSKL- 3225-57/2018 PCNP, pro potřeby pojišťovny zasíláme v příloze.
plk. Ing. Miloslav Svatoš
ředitel HZS Středočeského kraje
vrchní rada
elektronicky podepsáno
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