
Správce osobních údajů Zpracovatel

Odpovědný odbor Odpovědná osoba

ČINNOST ZPRACOVÁNÍ

název agendy

dílčí účely

právní titul zpracování  (článek 6 

odst. 1 Obecného nařízení)

právní základ

kategorie subjektů osobních 

údajů

kategorie osobních údajů

zpracovávané osobní údaje jméno a příjmení

trvalé bydliště

telefonní číslo

zvláštní kategorie osobních 

údajů

Získávání osobních údajů

jde o zákonný nebo smluvní 

požadavek na poskytnutí ou

důsledky neposkytnutí osobních 

údajů

Příjemci nebo kategorie příjemců 

předání osobních údajů do třetí 

země nebo mezinárodní 

organizaci

Zpracovatel

Doba uchování
automatizované individuální 

rozhodování nebo profilování

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

ano není možné

ano ne

právo na výmaz ano

souhlas není ano

povolení zřízení přejezdu na neveřejné účelové komunikaci

UPLATNĚNÍ STANOVISEK K ÚZEMNÍM PLÁNŮM A REGULAČNÍM PLÁNŮM

písm. c) plnění právní povinnosti správce                                                                                                              

zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

UPLATNĚNÍ ZÁVAZNÝCH STANOVISEK V ÚZEMNÍM ŘÍZENÍ z hlediska řešení místních  a účelových 

komunikací

působnost dle § 4 zákona

nejsou

ŽADATEL
OSOBA ODPOVĚDNÁ ZA 

REALIZACI

Městský úřad Havlíčkův Brod není

Martin Stehno - vedoucí odboruOdbor dopravy

POVOLENÍ ZVLÁŠTNÍHO UŽÍVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ -   ve věci silnic II a III třídy, místních 

komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací

užívání veřejného prostranství

zvláštní užívání - stavebni práce

PŮSOBNOST SILNIČNÍHO SPRÁVNÍHO ÚŘADU

dotčené odbory MěÚ - 

ekonomický odbor, ORM, 

stavební úřad

nepředává se

dotčené orgány státní správy - Policie ČR, správce komunikace

zveřejnění vydaného opatření obecné povahy na úřední desce

poskytovatel software a ad hoc přístupem - Silniční úřad VITA

neprovádí se

není

5 let od nabytí právní moci

právo na přístup

postup při uplatnění práv na www.muhb.cz

právo na opravu

odvolání souhlasu

přenositelnost k jinému správci

právo na námitku

omezení zpracování

podání stížnosti u dozorového úřadu

NE před uplynutím skartační lhůty

žádost nelze zpracovat

ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ - dle vydaného 

stanoviska

jméno a příjmení

trvalé bydliště

jméno a příjemní

trvalé bydliště

subjekt údajů

nezbytné pro dodržení zákonných 

požadavků

možnost postihu na nesplnění 

zákonných povinností

na základě oprávnění stanovených zvláštními právními předpisy z veřejně dostupných zdrojů - 

informačních systému veřejné správy nebo veřejných evidencí (katastr nemovitostí, veřejný rejstřík, 

registr územní identifikace )


