Odbor dopravy
 Registr vozidel – evidence vedena částečně elektronicky, částečně v listinné podobě (spis
vozidla) a sestává z:
 evidence technických průkazů silničních motorových vozidel a přípojných vozidel,
 evidence osvědčení o registraci silničních motorových a přípojných vozidel,
zpracování osobních údajů obsažených ve výše uvedených bodech je prováděno podle zákona
č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů. Údaje o technických průkazech a osvědčeních o registraci vozidla jsou vedeny v
registru silničních vozidel, které jsou zpracovávány v centrálním registru silničních vozidel,
jehož správcem je Ministerstvo dopravy. Městský úřad Tišnov, jako úřad obce s rozšířenou
působností, je zpracovatelem údajů vedených v registru silničních vozidel pro Ministerstvo
dopravy. Vede v listinné podobě přehled údajů o silničních motorových vozidlech a přípojných
vozidlech, kterým byl vydán technický průkaz a osvědčení o registraci vozidla, o jejich
vlastnících a provozovatelích;
o kategorie subjektů údajů:
fyzické osoby - vlastníci a provozovatelé silničních motorových vozidel a přípojných vozidel;
o kategorie osobních údajů :
- jméno, popřípadě jména a příjmení,
- adresa místa trvalého pobytu, dlouhodobého pobytu, přechodného pobytu v délce
alespoň 6 měsíců nebo jiného povoleného pobytu,
- rodné číslo, pokud bylo přiděleno, popřípadě datum narození;
o kategorie příjemců:
vlastníci a provozovatelé vozidel a osoby, které prokáží právní zájem; orgánům státní správy
a orgánům pověřeným výkonem státní správy vyplývající z jejich zákonem stanovené
působnosti, je možno poskytnout údaje ze správních spisů, stanoví-li tak zvláštní zákon;
 doba uchování je stanovena Spisovým a skartačním plánem MěÚ Tišnov, zpracovaným na
základě zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
(dále jen „zákon o archivnictví a spisové službě“), a to:
- evidenčních karet odhlášených a vyřazených silničních vozidel je stanovena
vyhláškou č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel, a to
5 let
- seznam vydaných technický průkazů motorových a přípojných vozidel je
stanovena Spisovým a skartačním plánem MěÚ Tišnov, zpracovaným na
základě zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně
některých zákonů (dále jen „zákon o archivnictví a spisové službě“), a to
15 let
 Povolení výroby jednotlivého silničního vozidla podle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách
provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Řízení se zahajuje podáním
žádosti, správní spis je veden v listinné podobě;
o kategorie osobních údajů a subjektů údajů:
- jméno a příjmení žadatele,
- rodné číslo,
- místo trvalého nebo povoleného pobytu;
o kategorie příjemců:
žadatel a osoby, které prokáží právní zájem;
o doba uchování je stanovena Spisovým a skartačním plánem MěÚ Tišnov, zpracovaným na
základě zákona o archivnictví a spisové službě, a to 10 let.
 Registr řidičů









evidence vedená zčásti elektronicky a zčásti v listinné podobě (karta řidiče),
evidence řidičských průkazů,
evidence mezinárodních řidičských průkazů,
evidence osvědčení profesní způsobilosti řidičů,
evidence spáchaných přestupků a trestných činů,
evidence bodového hodnocení,
protokol o zkouškách žadatelů o řidičské oprávnění,
zpracování osobních údajů obsažených ve výše uvedených bodech je prováděno podle zákona
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů. Údaje o řidičských průkazech,
mezinárodních řidičských průkazech a osvědčeních profesní způsobilosti řidiče jsou
zpracovány v registru řidičů obce s rozšířenou působností, správcem je Ministerstvo dopravy
ČR. Městský úřad Tišnov, jako obecní úřad obce s rozšířenou působností, je zpracovatelem
údajů uvedených v registru řidičů a vede v listinné podobě přehled údajů o řidičích;
o kategorie subjektů údajů:
fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky, nebo na území jiného státu,
pokud se na území České republiky po dobu 6 měsíců připravuje na výkon povolání;
o kategorie osobních údajů:
- jméno a příjmení žadatele o řidičský průkaz (držitele řidičského průkazu),
- adresa obvyklého bydliště na území České republiky nebo místo studia,
- datum a místo narození a rodné číslo, pokud bylo přiděleno.
o kategorie příjemců:
- orgány státní správy v rozsahu potřebném k plnění jejich úkolů,
- soudy všech stupňů, státní zastupitelství všech stupňů,
- orgány a organizace, které jsou pověřeny zvláštními předpisy k práci s těmito údaji,
například pojišťovny ke zjištění údajů o řidiči, který byl účastníkem dopravní nehody
nebo takovou nehodu zavinil,
- orgány činné v trestním řízení,
- obce v rozsahu potřebném pro jejich činnost,
- fyzické osoby, pokud jde o údaje o nich vedené,
- jiné fyzické osoby nebo právnické osoby na základě písemného souhlasu osoby,
- jejíž údaje fyzická nebo právnická osoba žádá, ověřeného příslušným orgánem,
- ministerstvo vnitra, policie, vojenská policie a bezpečnostní informační služba;
o doba uchování je stanovena Spisovým a skartačním plánem MěÚ Tišnov, zpracovaným na
základě zákona o archivnictví a spisové službě, a to:
- zařazení žadatelů o řidičské oprávnění k závěrečným zkouškám
5 let
- osvědčení profesní způsobilosti řidiče
5 let
- protokol o zkouškách žadatelů o řidičská oprávnění
20 let
- pokuty za porušení povinností stanovených zákonem
5 let
- udělení, podmínění, omezení, odnětí a vrácení řidičského oprávnění,
zrušení jeho podmínění nebo omezení
5 let
- přezkoumání zdravotní způsobilosti držitele řidičského oprávnění
5 let
- přezkoušení držitele řidičského oprávnění z odborné způsobilosti
5 let
- vydávání dat z registru řidičů
20 let
- neplatné řidičské průkazy
1 rok

Spis řidiče a evidenční karta řidiče se podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a
o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů, vede ještě po dobu 1 roku po úmrtí řidiče.
 Výkon státní správy na úseku dopravy – přestupky a jiné správní delikty

 osobní údaje fyzických osob v souvislosti s řešením přestupků a jiných správních deliktů podle
zákonů č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o
změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve
znění pozdějších předpisů, č. 361/2000 Sb., 56/2001 Sb. a zákona č. 200/1990 Sb., o
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, souvisejících s přestupky v dopravě a v souladu
se zákonem č. 500/2004 Sb., správním řádem, ve znění pozdějších předpisů. Správní řízení je
možno zahájit z úřední povinnosti anebo podáním návrhu. Správní spisy jsou vedeny
v listinné podobě;
o kategorie osobních údajů a subjektů údajů:
- jméno a příjmení fyzických osob – účastníků řízení a dalších osob zúčastněných na řízení
nebo jím dotčených,
- datum narození výše uvedených osob,
- místo narození účastníků řízení, je-li obsaženo v oznámení přestupku či jiného správního
deliktu,
- adresy trvalého pobytu, případně adresy pro doručování;
o kategorie příjemců:
účastníci správního řízení, další osoby, které prokáží právní zájem; orgánům státní správy a
orgánům pověřeným výkonem státní správy vyplývající z jejich zákonem stanovené
působnosti, je možno poskytnout údaje ze správních spisů, stanoví-li tak zvláštní zákon;
o doba uchování je stanovena Spisovým a skartačním plánem MěÚ Tišnov, zpracovaným na
základě zákona o archivnictví a spisové službě, a to 5 let.
 Silniční správní úřad - speciální stavební úřad pro pozemní komunikace
 rozhodování o umisťování a povolování staveb dle zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č.13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
ve znění pozdějších předpisů. Správní spisy jsou vedeny v listinné podobě;
o kategorie osobních údajů a subjektů údajů:
- jméno a příjmení fyzických osob – účastníků řízení a dalších osob zúčastněných na řízení
nebo jím dotčených,
- den, měsíc a rok narození,
- adresa trvalého pobytu nebo adresa pro doručování;
o kategorie příjemců:
účastníci správního řízení, další osoby, které prokáží právní zájem; orgánům státní správy a
orgánům pověřeným výkonem státní správy vyplývající z jejich zákonem stanovené
působnosti, je možno poskytnout údaje ze správních spisů, stanoví-li tak zvláštní zákon;
o doby uchování - jsou stanoveny stavebním zákonem, a to po dobu existence staveb.

