KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

Odbor ekonomický
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika

Číslo jednací: KUJI 30206/2012, OE 47/2012

Rozhodnutí
Účastníci řízení: Sbor dobrovolných hasičů Kaliště, 588 51 Batelov

Výrok
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor ekonomický, jako věcně a místně příslušný správní orgán,
v souladu s § 4 odst. 2 zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o veřejných sbírkách“), rozhodl ve věci vyhlášení veřejné sbírky
Sborem dobrovolných hasičů Kaliště a stanovil datum

5. 5. 2012
jako den zahájení konání veřejné sbírky.

Odůvodnění
Dne 30. 4. 2012 obdržel Krajský úřad Kraje Vysočina Oznámení o konání veřejné sbírky Sborem
dobrovolných hasičů Kaliště dle § 4 odst. 1 zákona o veřejných sbírkách.
Účel sbírky je: finanční příspěvek na koupi bytu, včetně nájmu a vybavení pro rodinu Krizanovu
z Kališť, kterým vyhořel dům
Veřejná sbírka je oznámena na období od 5. 5. 2012 – 5. 5. 2013
Místem konání sbírky je ČR
Způsob konání sbírky : shromažďováním příspěvků na zvláštním bankovním účtu vedeném u
Poštovní spořitelny, Počátky 394 64, č. ú. 251817410/0300
V oznámení o konání veřejné sbírky požádal Sbor dobrovolných hasičů Kaliště o zahájení sbírky
ve lhůtě kratší 30 dnů od přijetí oznámení, a to dne 5. 5. 2012. Důvodem pro dřívější zahájení
veřejné sbírky a následný postup dle § 4 odst. 2 zákona o veřejných sbírkách je možnost
získávání okamžité finanční pomoci pro rodinu z Kališť postiženou ničivým požárem.
Dle § 4 odst. 2 zákona o veřejných sbírkách, uvede-li pořadatel veřejné sbírky v oznámení
důvody hodné zvláštního zřetele, pro které navrhuje zahájit sbírku ve lhůtě kratší než 30 dnů od
přijetí oznámení, například zmírnění následků ozbrojených konfliktu, živelní pohromy nebo
ekologické nebo průmyslové havárie, anebo záchrana zdraví nebo života osoby, příslušný
krajský úřad tyto důvody bez zbytečného odkladu přezkoumá, stanoví den zahájení sbírky svým
rozhodnutím, rozhodnutí zveřejní a doručí před uplynutím takto stanovené lhůty právnické

osobě, pro způsob zveřejnění a doručení rozhodnutí platí obdobně odstavec 1 věty třetí a čtvrté.
Uvedené rozhodnutí nahrazuje osvědčení podle odstavce 1 zákona o veřejných sbírkách.
.

Poučení o odvolání
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení odvolání
k Ministerstvu vnitra prostřednictvím Krajského úřadu kraje Vysočina, odboru ekonomickém.
Odvolání je třeba podat ve dvou stejnopisech. Včas podané odvolání má odkladný účinek.

V Jihlavě dne: 2. 5. 2012

Marie Vostálová
úředník odboru ekonomického

Rozdělovník: Sbor dobrovolných hasičů Kaliště, 588 51 Batelov

Číslo jednací: KUJI 800572011, OE 89/2011

Číslo stránky
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