Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje
Zubatého 1, 614 00 Brno
Právní forma:

organizační složka státu
(§ 3 a násl. zákona č. 219/2000 Sb. o majetku České republiky
a jejím vystupování v právních vztazích)
Identifikační číslo: 70884099
DIČ:
CZ70884099, není plátce DPH
Sídlo:
Zubatého 685/1, 614 00 Brno
Statutární orgán: plk. Ing. Jiří Pelikán, ředitel Hasičského záchranného sboru
Jihomoravského kraje

Další charakteristika:
Odvětvová klasifikace činnosti: Činnosti v oblasti protipožární ochrany a ostatní
záchranné práce (kód 752500).
HZS Jihomoravského kraje je správním úřadem na úseku požární ochrany
(§ 23 zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně).
HZS Jihomoravského kraje je účetní jednotkou podle zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví; jeho příjmy a výdaje jsou součástí rozpočtové kapitoly Ministerstva vnitra
České republiky.

Kontaktní údaje:
950 630 110 (sekretariát krajského ředitele)
950 630 172 (recepce, podatelna Brno, Zubatého 1)
950 630 XXX (provolba – krajské ředitelství Brno, Zubatého 1)
Fax:
950 630 207 (sekretariát krajského ředitele)
E-podatelna:
podatelna@firebrno.cz
Datová schránka: ybiaiuv
Internet:
https://www.hzscr.cz/hzs-jihomoravskeho-kraje.aspx
Telefon:

Úřední hodiny:
(dle usnesení vlády č. 595/1995 o katalogu opatření ke zjednodušení a zlepšení
výkonu státní správy ve vztahu k občanům)
Pondělí
Středa

8 – 17 hodin
8 – 17 hodin

INFORMACE O PROVOZU PODATELNY A O PODMÍNKÁCH PŘIJÍMÁNÍ
DOKUMENTŮ
(§ 2 odst. 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby)
a) Adresy pro doručování dokumentů v analogové a digitální podobě na
přenosných nosičích dat
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Zubatého 685/1, 614 00 Brno
Oddělení stavební prevence (pro území okresů Brno-město a Brno-venkov):
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, pracoviště Štefánikova 32, 602 00
Brno
Adresy jednotlivých územních odborů jsou uvedeny v záložce Kontakty

b) Úřední hodiny podatelny
Podatelna Brno, Zubatého 685/1: Po – Pá 8:00 – 14:00 hodin
v úřední dny – pondělí a středu – lze dokument podat na adrese Brno, Zubatého 1 až
do 17:00 – dokument přebere službu konající osoba (spojení na dotyčnou osobu je
uvedeno v zádveří vchodu Brno, Zubatého 1)
Podatelna Brno, Štefánikova 32: Po, St 08:00 – 17:00 hodin
Podatelny územních odborů: Po, St 08:00 – 17:00 hodin
Na všech uvedených podatelnách jsou přijímána osobní a poštovní listovní podání. V
případě, že doručený dokument v listinné podobě je neúplný nebo nečitelný
(poškozený) a je možné určit odesílatele dokumentu a jeho kontaktní údaje, bude
odesílatel o zjištěné vadě vyrozuměn a bude stanoven další postup pro její odstranění.
Nepodaří-li se vadu odstranit nebo není-li možné určit odesílatele dokumentu a jeho
kontaktní údaje, poškozený dokument HZS JmK dále nezpracovává.

c) Elektronická adresa podatelny (adresa elektronické pošty, „e-podatelna“)
podatelna@firebrno.cz

d) Identifikátor datové schránky
ybiaiuv

e) Podání dokumentů v digitální podobě
-

prostřednictvím e-mailové zprávy odeslané na adresu podatelna@firebrno.cz
prostřednictvím datové schránky HZS JmK
na přenosném technickém nosiči dat (CD, DVD)

Maximální velikost e-mailové zprávy zaslané na elektronickou adresu podatelny je 10
MB.
Maximální velikost jedné datové zprávy zaslané prostřednictvím informačního systému
datových schránek je 20 MB.

f) Přípustné datové formáty elektronického podání
Přijímané datové formáty v rozsahu § 64 odst. 1 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví
a spisové službě a o změně některých zákonů, ve spojení s § 23 vyhlášky č. 259/2012
Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby:
-

Portable Document Format for the Long-term Archiving (PDF/A, ISO 19005),
Portable Network Graphics (PNG, ISO/IEC 15948),
Tagged Image File Format (TIF/TIFF, revize 6 - nekomprimovaný),
Joint Photographic Experts Group File Interchange Format (JPEG/JFIF,
ISO/IEC 10918),
datový formát umožňující uložení komprimovaných dat kódovaných podle
standardu Moving Picture Experts Group Phase 2 (MPEG-2, ISO/IEC 13818),
datový formát umožňující uložení komprimovaných dat kódovaných podle
standardu Moving Picture Experts Group Phase 1 (MPEG-1, ISO/IEC 11172),
Graphics Interchange Format (GIF),
datový formát umožňující uložení komprimovaných dat kódovaných podle
standardu MPEG-1 Audio Layer II nebo MPEG-2 Audio Layer II (MP2),
datový formát umožňující uložení komprimovaných dat kódovaných podle
standardu MPEG-1 Audio Layer III nebo MPEG-2 Audio Layer III (MP3),
Waveform audio format (WAV), modulace Pulse-code modulation (PCM),
Extensible Markup Language Document (XML),
Information System Document (ISDOC) verze 5.2 a vyšší nebo datový formát,
který je v souladu s evropskou normou pro sémantický datový model základních
prvků elektronické faktury a syntaxí podle směrnice Evropského parlamentu a
Rady č. 2014/55/EU ze dne 16. dubna 2014 o elektronické fakturaci při
zadávání veřejných zakázek.

Další přípustné formáty:
- Portable Document Format (PDF),
- MS Word Document (DOC, DOCX),
- MS Excel Document (XLS, XLSX),
- prostý text (TXT/CSV),
- Rich Text Format (RTF).

g) Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých veřejnoprávní
původce přijímá dokumenty v digitální podobě
CD, DVD

h) Postup při zjištění závad u přijatého podání v digitální podobě
Pokud HZS JmK zjistí, že doručený dokument je neúplný nebo nečitelný, a bude
schopen určit odesílatele tohoto dokumentu a kontaktní údaje odesílatele, vyrozumí
odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění.
Nepodaří-li se HZS JmK vadu doručeného dokumentu ve spolupráci s jeho
odesílatelem odstranit, dokument nebude dále zpracovávat. Stejný postup bude
uplatňován i v případě, kdy HZS JmK nebude schopen určit kontaktní údaje
odesílatele.
HZS JmK nebude dále zpracovávat dokument, který je v digitální podobě včetně
datové zprávy, v níž je obsažen, neúplný, nelze jej zobrazit uživatelsky vnímatelným
způsobem, obsahuje škodlivý kód (chybný datový formát nebo počítačový program,
který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích
zpracovávaných HZS JmK), není v datovém formátu, ve kterém veřejnoprávní
původce přijímá dokumenty v digitální podobě, nebo není uložen na přenosném
technickém nosiči dat, na kterém veřejnoprávní původce přijímá dokumenty v digitální
podobě, je-li k doručení dokumentu užito přenosného technického nosiče dat.
Elektronická podatelna ani datová schránka není určena pro reklamní a nabídkové
činnosti firem a jednotlivců.
POZOR! Elektronické podání žádosti o stanovisko k projektové dokumentaci není ze
zákona možné a musí se předkládat orgánu vykonávajícímu státní požární dozor v
listinném vyhotovení (§ 31 odst. 4 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů).

