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Město Milevsko 
nám. E. Beneše 420 
399 01 Milevsko  

 
 

Oznámení o zpracování osobních údajů za účelem agendy silničního 
správního úřadu a speciálního stavebního úřadu 

 
Město Milevsko, nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko, IČ 00249831, je správcem osobních 
údajů, které nám Vy, jako subjekt údajů poskytnete. Ochrana osobních údajů je pro nás velmi 
důležitá, proto vždy postupujeme v souladu s právními předpisy. Shromažďujeme a 
zpracováváme pouze ty kategorie Vašich osobních údajů popsané v bodě 2, které nezbytně 
potřebujeme pro naplnění účelu popsaného v bodě 1. V případě dotazů souvisejících se 
zpracováním osobních údajů se můžete obracet přímo na pověřence pro ochranu osobních údajů 
Bc. Michaelu Hrnečkovou prostřednictvím e-mailu poverenec@sdruzeni-milevsko.cz nebo 
telefonní        linky +420 383 809 092. 

 

1. Proč údaje potřebujeme 

Oznamujeme Vám, že na základě plnění úkolů, které nám ukládají právní předpisy, 
shromažďujeme a dále zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem agendy silničního 
správního úřadu a speciálního stavebního úřadu. Bez osobních údajů poskytnutých pro 
zmíněný účel nemůžeme splnit právní povinnost, kterou nám ukládá: 

 

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

• vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, 

• zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, 

• vyhláška 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních 
komunikacích, 

• zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

• zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, 

• vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace, 

• vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, 

• zákon č. 250/2016 Sb., zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 
 

Osobní údaje potřebujeme k zajištění řízení spojeného s provádění potřebných úkonů v oblasti 
silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu. 

 

2. Jaké údaje potřebujeme 

Pro uvedený účel od Vás potřebujeme následující kategorie osobních údajů: 
 

• adresní a identifikační osobní údaje – zejména jméno, příjmení, datum narození, adresa 
trvalého pobytu, doručovací adresa, datová schránka, telefon, fotografie, rozsudek 

• zvláštní kategorie údajů – zejména nevidomost, bezmocnost a těžké zdravotní 
postižení – průkaz ZTP/P, opatrovník 

 

Pokud tak stanoví právní předpisy, můžeme doplnit Vaše osobní údaje z veřejně dostupných 
rejstříků, seznamů, evidencí nebo od třetích osob. 
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3. Jak s údaji pracujeme 

• Osobní údaje jsou u nás důsledně chráněny. Zpracování osobních údajů probíhá 
manuálně i v elektronických informačních systémech, které podléhají fyzické, technické i 
procedurální kontrole. Za účelem ochrany dat máme nastavené bezpečnostní 
mechanizmy zahrnující technická, organizační a personální opatření. 

 

Vaše osobní údaje poskytnuté k účelu agendy silničního správního úřadu a speciálního 
stavebního úřadu jsou zpracovávány odborem dopravy a živnostenským MěÚ Milevsko. Vzdálené 
zpracování a ukládání dat se uskutečňuje pouze u povolení uzavírek prostřednictvím 
elektronického systému Centrální evidence uzavírek, který sbírá data za celou ČR. Silniční 
správní úřad a speciální stavební úřad zavádí data o uzavírkách do tohoto systému na základě 
platných zákonných předpisů. Všechny osobní údaje se zpracovávají v České republice. 

 

Vaše zpracované osobní údaje předáváme např. dalším účastníkům správního řízení dle platných 
zákonných předpisů. Dále tyto osobní údaje žádným příjemcům nepředáváme, pouze k nim 
mohou získat přístup v souladu s právními předpisy v rámci zvláštního šetření orgány veřejné 
moci (PČR, notáři), nadřízení pracovníci, pracovníci provádějící tutéž činnost a pracovníci 
využívající tutéž agendu pro svoji následnou činnost (přestupkové řízení), v rámci odvolacího 
řízení Krajský úřad Jihočeského kraje a případně při vymáhacím řízení exekutoři a insolvenční 
správci. Žádné další třetí strany k Vašim osobním údajům nemají přístup. 

 
 

4. Jak dlouho údaje držíme 

Podle právních požadavků jsme povinni uchovávat dokumenty po dobu stanovenou pro jednotlivé 
typy zpracování osobních údajů, jak je uvedeno v našich Zásadách zpracování osobních údajů a 
ve Spisovém a skartačním řádu MěÚ Milevsko: 

 

5 let 

• dopravní inženýrství (stanovení dopravního značení) 

• objížďky, uzavírky pozemních komunikací 

• zvláštní užívání pozemních komunikací 

• vyjádření, stanoviska, součinnost se správními úřady 

• reklamní zařízení, kontrolní vážení 
• stížnosti, podněty 

10 let 

• připojení pozemní komunikace nebo sousední nemovitosti na pozemní komunikaci 

• odvolání proti rozhodnutím týkajících se pozemních komunikací 

• evidence, kategorizace a změny v síti pozemních komunikací 
• řízení o mimořádných opravných prostředcích 

• kontrolní činnost 

• řízení o přestupku 

20 let 

• územní, stavební a kolaudační řízení pozemních komunikací 

Po uplynutí této doby budou dokumenty obsahující Vaše osobní údaje předloženy k posouzení a 
archivnímu výběru Státnímu oblastnímu archivu a nearchivované dokumenty obsahující Vaše 
osobní údaje budou na všech nosičích nevratně zničeny.
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5. Jaká jsou Vaše práva 

Každý, jehož osobní údaje zpracováváme, může požadovat informaci o zpracovávání svých 
osobních údajů a přístup k nim. V případě opakovaného požadavku na informace a výpis 
zpracovávaných   osobních   údajů   máme   právo   požadovat   přiměřenou   úhradu   nákladů. 
V odůvodněných případech lze i odmítnout žádosti vyhovět. 

 
Pokud zjistíte, nebo se domníváte, že se zpracování osobních údajů provádí v rozporu  
s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, nebo že 
jakékoliv námi zpracovávané Vaše osobní údaje nejsou správné nebo úplné, máte možnost 
požádat o vysvětlení a zejména požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav, tj. opravu, 
výmaz, omezení nebo likvidaci osobních údajů, případně vznést námitku vůči zpracování. 

 

Pro uplatnění žádosti nás kontaktujte prostřednictvím podatelny MěÚ. Po předepsané identifikaci 
žadatele Vás budeme o vyřízení Vaší žádosti v souladu s příslušnými zákonnými požadavky 
informovat v zákonem stanovené lhůtě. 

 
V případě, že si přejete na nás obrátit s podnětem nebo stížností, jak jsme zpracovali Vaše osobní 
údaje, kontaktujte prosím pověřence pro ochranu osobních údajů prostřednictvím e-mailu 
poverenec@sdruzeni-milevsko.cz nebo písemně na adresu Svazek obcí Milevska, Husovo 
náměstí 391, 399 01 Milevsko.  Vaším podnětem se budeme zabývat a budeme s Vámi 
spolupracovat pro jeho vyřešení. Pokud se i nadále domníváte, že s Vašimi osobními údaji nebylo 
zacházeno přiměřeně podle zákona, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. 
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