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Informace a přístup k osobním údajům 
Odbor stavební 
SÚ_004 

Název zpracování Projednávání přestupků v 1.stupni  

• v působnosti obecného stavebního úřadu na úseku územního 
rozvoje a výstavby podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších  

• ve věcech označování budov, ulic a veřejného prostranství podle 
zákona č. 128/2000, Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

• v působnosti speciálního stavebního úřadu na úseku staveb 
místních a veřejně přístupných účelových komunikací (mimo ZKS) 
podle vymezení ve Statutu města Brna a podle zákona č. 254/2001 
Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů 

• v působnosti speciálního stavebního úřadu na úseku vodních děl 
vymezených ve Statutu města Brna, zákon č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 

Správce osobních údajů ÚMČ Brno-Bohunice 

Zákonná norma opravňující ke 
zpracování osobních údajů 

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve 
znění pozdějších předpisů, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o 
vodách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 128/2000, Sb. o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů 

Kategorie subjektů údajů Fyzické a právnické osoby žádající o informace – účastníci řízení, osoby 
zúčastněné na řízení 

Kategorie příjemců osobních údajů Účastníci řízení, osoby zúčastněné na řízení, odvolací orgán 

Doba uchování osobních údajů Doba uchovávání spisové dokumentace, jak v elektronické, tak v listinné 
podobě je stanovena příslušnými legislativními předpisy a Spisovým a 
skartačním plánem ÚMČ Brno-Bohunice, zpracovaným na základě zákona 
o archivnictví a spisové službě, a to 5 let (S/5) 

Zdroje osobních údajů ISVS, občanský průkaz, pas, podání, protokol z kontrolní prohlídky SÚ 

Zpracovatelé osobních údajů Ne 

Způsob zpracování osobních údajů Elektronicky, analogově 

Uložení dat a dokumentů, místo Elektronická forma v informačním systému E-spis, VITA software – modul 
přestupky, ve formě dokumentů v PC úřadu, analogová forma v místnosti SÚ, 
ve spisovně úřadu. 

Osobní údaje (rozsah) 

Osobní údaj Právní důvod Účel zpracování osobních 
údajů 

Správce Zpracovatel 

• Jméno, příjmení 

• Adresa trvalého 
pobylo 

• IČ, DIČ 

• Datum narození 

• Podpis 

• Identifikátor DS  

• e-mailová adresa, 
telefonní číslo 

Splnění právní 
povinnosti 

Projednávání přestupků 
v 1.stupni  
 

ANO NE 

Zvláštní kategorie osobních údajů (rozsah) 

Osobní údaj Právní důvod Účel zpracování osobních 
údajů 

Správce Zpracovatel 

     

V Brně dne: 24.05.2018 

 

 


