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Informace a přístup k osobním údajům 
Odbor stavební 
SÚ_005 

Název zpracování • Projednávání řízení, rozhoduje a vykonává pravomoc jako obecný 
stavební úřad I. stupně na území MČ u staveb realizovaných v územním 
obvodu MČ nebo pokud je pověřen městem. 

• Působnost speciálního stavebního úřadu na úseku staveb místních a 
veřejně přístupných účelových komunikací 

• Působnost speciálního stavebního úřadu na úseku vodních děl 

• Předkládání stanovisek k ÚPD a strategickým dokumentům rozvoje města 

• Vyjádření k návrhu prohlášení věci za kulturní památku 

• Statistika bytového fondu na území MČ 

• Přidělování evidenčních čísel, jejich evidence  

• Vykonává působnost ÚMČ jako dotčeného orgánu z hlediska ochrany 
obyvatelstva  

Správce osobních údajů ÚMČ Brno-Bohunice 

Zákonná norma opravňující ke 
zpracování osobních údajů 

Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, 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, 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, Statut města 
Brna, vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, vyhláška č. 501/2006 
Sb., o obecných požadavcích na využívání území, vyhláška č. 503/2006 Sb., o 
podrobnější úpravě územního řízení, vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, 
vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 

Kategorie subjektů údajů Fyzické a právnické osoby – 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 po dobu existence stavby, poté po 20 
letech archivace (A/20) 

Zdroje osobních údajů ISVS, Vita software – modul stavební úřad, GIS města Brna, občanský průkaz, 
pas, podání, protokol z kontrolní prohlídky stavebního úřadu, RUIAN, CRVE 

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 
stavební úřad, 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 
datové schránky 

• e-mailová adresa, 
telefonní číslo 

Splnění právní 
povinnosti 

• Projednávání 
řízení, rozhoduje a 
vykonává 
pravomoc jako 
obecný stavební 
úřad I. stupně na 
území MČ u 
staveb 
realizovaných 
v územním 
obvodu MČ nebo 
pokud je pověřen 
městem. 

• Působnost 
speciálního 
stavebního úřadu 
na úseku staveb 

ANO NE 



místních a veřejně 
přístupných 
účelových 
komunikací 

• Působnost 
speciálního 
stavebního úřadu 
na úseku vodních 
děl 

• Předkládání 
stanovisek k ÚPD 
a strategickým 
dokumentům 
rozvoje města 

• Vyjádření k návrhu 
prohlášení věci za 
kulturní památku 

• Statistika 
bytového fondu 
na území MČ 

• Přidělování 
evidenčních čísel, 
jejich evidence  

• Vykonává 
působnost ÚMČ 
jako dotčeného 
orgánu z hlediska 
ochrany 
obyvatelstva  

Zvláštní kategorie osobních údajů (rozsah) 

Osobní údaj Právní důvod Účel zpracování osobních 
údajů 

Správce Zpracovatel 

     

V Brně dne: 24.05.2018 

 

 


