Záznamy o činnostech zpracování
Čl. 30 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR)
Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Mikroregion Velkomeziříčsko-Bítešsko, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí , IČ: 71219986, e-mail: mikroregion@atlas.cz
VI. Obecný popis technických a
organizačních bezpečnostních opatření

Odbory a samostatná oddělení
Městského úřadu Velké Meziříčí

II. Kategorie
subjektu údajů

III. Kategorie
osobních údajů

IV. Kategorie
příjemců

Poskytování informací dle zákona č.
106/1999 Sb.

106/1999 Sb., - Zákon o svobodném přístupu k
informacím,

Právní povinnost

Žadatel
Osoba, jejíž OÚ jsou
poskytovány

Jméno, příjmení, titul,
datum narození, trvalé
bydliště, e-mail, datová
schránka, podpis

Orgány města
Odvolací orgány

84 Poskytování informací, styk s veřejností
84.1 Poskytování informací ze zákona S/5
84.2 Vyhodnocení A/5
84.3 Kontakty se sdělovacími prostředky, tiskové konference V/5

Listinná vyhotovení dokumentace jsou ukládána v
uzamčených prostorách.
Přístup k elektronickým datovým souborům je
zabezpečen hesly v souladu s nastavením
přístupových práv vnitřními předpisy města.

Město Velké Meziříčí,
Radnická 29/1, 594 13
Velké Meziříčí,
identifikátor datové
schránky: gvebwhm

Dle vnitřních předpisů
města, zejména dle
Organizačního řádu
Městského úřadu Velké
Meziříčí a dle pracovních
náplní jednotlivých
pracovníků stanovených v
rámci systematizace
pracovních míst
uvedených v personálním
programu.

Odbor správní
Odbor výstavby a územního rozvoje
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Odbor správy majetku a bytů
Odbor finanční
Odbor školství a kultury
Odbor životního prostředí
Odbor obecní živnostenský úřad
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oddělení investorské činnosti
Oddělení kanceláře starosty
Oddělení kanceláře tajemníka

Stížnosti a petice

128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
500/2004 Sb., - Správní řád,
85/1990 Sb., - Zákon o právu petičním,
věcně příslušné zákony,

Právní povinnost

Žadatel
Stěžovatel

Jméno, příjmení, titul,
datum narození, trvalé
bydliště, e-mail, telefon,
datová schránka,
doručovací adresa,
předmět, podpis

Orgány města

59 Petiční právo V/10
60 Stížnosti, podněty a oznámení občanů
60.1 Stížnosti, podněty a oznámení občanů V/5
60.2 Hodnocení, rozbory, evidence A/5

Listinná vyhotovení dokumentace jsou ukládána v
uzamčených prostorách.
Přístup k elektronickým datovým souborům je
zabezpečen hesly v souladu s nastavením
přístupových práv vnitřními předpisy města.

Město Velké Meziříčí,
Radnická 29/1, 594 13
Velké Meziříčí,
identifikátor datové
schránky: gvebwhm

Dle vnitřních předpisů
města, zejména dle
Organizačního řádu
Městského úřadu Velké
Meziříčí a dle pracovních
náplní jednotlivých
pracovníků stanovených v
rámci systematizace
pracovních míst
uvedených v personálním
programu.

Odbor správní
Odbor výstavby a územního rozvoje
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Odbor správy majetku a bytů
Odbor finanční
Odbor školství a kultury
Odbor životního prostředí
Odbor obecní živnostenský úřad
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oddělení investorské činnosti
Oddělení kanceláře starosty
Oddělení kanceláře tajemníka

Střet zájmů

159/2006 Sb., Zákon o střetu zájmů,

Právní povinnost

Veřejní funkcionáři města

Jméno, příjmení, titul,
Orgány města
datum narození, rodné
Ministerstvo spravedlnosti
číslo, trvalé bydliště, datová ČR
schránka,

120 Záležitosti členů obce, výborů a komisí
120.1 Vztahy vyplývající z výkonu funkce neuvolněného člena zastupitelstva S/5
120.3 Evidence čestných prohlášení podle zákona o střetu zájmů:
120.3.1 oznámení S/5
120.3.2 žádost o nahlížení do registru, pořizování výpisů a opisů S/5
120.3.3 sdělení nepravdivosti oznámení S/5

Listinná vyhotovení dokumentace jsou ukládána v
uzamčených prostorách.
Přístup k elektronickým datovým souborům je
zabezpečen hesly v souladu s nastavením
přístupových práv vnitřními předpisy města.

Ministerstvo
spravedlnosti ČR,
Vyšehradská 16, 128 10
Praha 2, identifikátor
datové schránky:
kq4aawz
Město Velké Meziříčí,
Radnická 29/1, 594 13
Velké Meziříčí,
identifikátor datové
schránky: gvebwhm

Dle organizační struktury Oddělení kanceláře tajemníka
správce Ministerstva
spravedlnosti ČR
(http://portal.justice.cz/Just
ice2/MS/ms.aspx?o=23&j
=33 ).
Dle vnitřních předpisů
města, zejména dle
Organizačního řádu
Městského úřadu Velké
Meziříčí a dle pracovních
náplní jednotlivých
pracovníků stanovených v
rámci systematizace
pracovních míst
uvedených v personálním
programu.

Evidence nálezců a majitelů nalezených
věcí

89/2012 Sb., - Občanský zákoník,
128/2000 Sb., Zákon o obcích,

Právní povinnost

Nálezce, vlastník věci

Jméno, příjmení, titul,
datum narození, trvalé
bydliště, místo pobytu,
telefon, podpis

Nejsou

620 Ztráty a nálezy
620.2 Nalezené věci a zápisy o předání S/5
620.3 Zápisy o převedení nalezené věci do majetku obce S/5

Listinná vyhotovení dokumentace jsou ukládána v
uzamčených prostorách.
Přístup k elektronickým datovým souborům je
zabezpečen hesly v souladu s nastavením
přístupových práv vnitřními předpisy města.

Město Velké Meziříčí,
Radnická 29/1, 594 13
Velké Meziříčí,
identifikátor datové
schránky: gvebwhm

Dle vnitřních předpisů
Odbor správní
města, zejména dle
Organizačního řádu
Městského úřadu Velké
Meziříčí a dle pracovních
náplní jednotlivých
pracovníků stanovených v
rámci systematizace
pracovních míst
uvedených v personálním
programu.

Právní povinnost

Občan obce

Jméno, příjmení, datum
narození, trvalé bydliště,
podpis věk

Orgány města
Spolek Ludmila

401 Kultura
401.1 Péče o občanské záležitosti S/5

Listinná vyhotovení dokumentace jsou ukládána v
uzamčených prostorách.
Přístup k elektronickým datovým souborům je
zabezpečen hesly v souladu s nastavením
přístupových práv vnitřními předpisy města.

Město Velké Meziříčí,
Radnická 29/1, 594 13
Velké Meziříčí,
identifikátor datové
schránky: gvebwhm

Dle vnitřních předpisů
Odbor správní, odbor finanční
města, zejména dle
Organizačního řádu
Městského úřadu Velké
Meziříčí a dle pracovních
náplní jednotlivých
pracovníků stanovených v
rámci systematizace
pracovních míst
uvedených v personálním
programu.

I. Účely zpracování

Významné životní události občanů, jubilea a 128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
přání
133/2000 Sb., - Zákon o evidenci obyvatel,

V. Plánované lhůty pro výmaz kategorií osobních údajů

Správce

Zástupce správce

Vítání občánků

128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
133/2000 Sb., - Zákon o evidenci obyvatel,

Právní povinnost

Občan obce

Jméno, příjmení, datum
narození, trvalé bydliště
dítěte, podpis rodiče

Orgány města

401 Kultura
401.1 Péče o občanské záležitosti S/5

Listinná vyhotovení dokumentace jsou ukládána v
uzamčených prostorách.
Přístup k elektronickým datovým souborům je
zabezpečen hesly v souladu s nastavením
přístupových práv vnitřními předpisy města.

Město Velké Meziříčí,
Radnická 29/1, 594 13
Velké Meziříčí,
identifikátor datové
schránky: gvebwhm

Dle vnitřních předpisů
Odbor správní, odbor finanční
města, zejména dle
Organizačního řádu
Městského úřadu Velké
Meziříčí a dle pracovních
náplní jednotlivých
pracovníků stanovených v
rámci systematizace
pracovních míst
uvedených v personálním
programu.

Evidence členů orgánů krizového řízení

128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
240/2000 Sb., - Krizový zákon,

Právní povinnost

Členové orgánu

Jméno, příjmení, trvalé
bydliště, email, telefon, fax,
podpis,

Integorvaný záchranný
systém, krajský úřad

61 Ochrana obyvatelstva, Integrovaný záchranný systém, krizové řízení
61.3 Krizové řízení:
61.3.1 organizace krizového řízení (bezpečnostní rada, krizový štáb) A/5

Listinná vyhotovení dokumentace jsou ukládána v
uzamčených prostorách.
Přístup k elektronickým datovým souborům je
zabezpečen hesly v souladu s nastavením
přístupových práv vnitřními předpisy města.

Město Velké Meziříčí,
Radnická 29/1, 594 13
Velké Meziříčí,
identifikátor datové
schránky: gvebwhm

Dle vnitřních předpisů
Odbor správní
města, zejména dle
Organizačního řádu
Městského úřadu Velké
Meziříčí a dle pracovních
náplní jednotlivých
pracovníků stanovených v
rámci systematizace
pracovních míst
uvedených v personálním
programu.

Právní povinnost

Fyzické osoby určené pro Jméno, příjmení, rodné
zajis´štění obrany státu
číslo, trvalé bydliště, místo
pobytu, podpis,

Integorvaný záchranný
systém, krajský úřad,
vojenské orgány

603 Záležitosti vojenskosprávní
603.1 Odvodní řízení S/5
603.2 Vojenské újezdy A/5
603.3 Příprava občanů k obraně státu V/5

Listinná vyhotovení dokumentace jsou ukládána v
uzamčených prostorách.
Přístup k elektronickým datovým souborům je
zabezpečen hesly v souladu s nastavením
přístupových práv vnitřními předpisy města.

Město Velké Meziříčí,
Radnická 29/1, 594 13
Velké Meziříčí,
identifikátor datové
schránky: gvebwhm

Dle vnitřních předpisů
Odbor správní
města, zejména dle
Organizačního řádu
Městského úřadu Velké
Meziříčí a dle pracovních
náplní jednotlivých
pracovníků stanovených v
rámci systematizace
pracovních míst
uvedených v personálním
programu.

Evidence fyzických osob, které lze určit pro 128/2000 Sb., -Zákon o obcích,
zajištění obrany státu
222/1999 Sb., - Zákon o zajišťování obrany ČR,
585/2004 Sb., - Zákon o branné povinnosti a jejím
zajišťování (branný zákon)

Czech Point

128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
Právní povinnost
361/2000 Sb., - Zákon o provozu pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů,
247/2000 Sb., - Zákon o získávání a zdokonalování
odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o
změnách některých zákonů,
500/2004 Sb., - správní řád,
269/1994 Sb., - Zákon o Rejstříku trestů,
256/2013 Sb., - Zákon o katastru nemovitostí
(katastrální zákon),
133/2000 Sb., - Zákon o evidenci obyvatel a rodných
číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci
obyvatel),
300/2008 Sb. - Zákon o elektronických úkonech a
autorizované konverzi dokumentů,
365/2000 Sb. - Zákon o informačních systémech
veřejné správy,
364/2009 Sb. - Vyhláška o kontaktních místech
veřejné správy,
193/2009 Sb. - Vyhláška o stanovení podrobností
provádění autorizované konverze dokumentů

Žadatel

Jméno, příjmení, datum
Nejsou
narození, rodné číslo, místo
narození, rodné příjmení,
trvalé bydliště, číslo dokladu
totožnosti a řidičského
oprávnění, podpis,IČ, číslo
LV, číslo parcely, číslo
popisné, číslo bytu

625 Agendy CZECH POINTu
625.1 Písemné žádosti o výpis z rejstříku trestů včetně úředně ověřených plných
mocí S/2
625.2 Evidence provedených konverzí dokumentů S/10
625.3 Žádosti o výpis z informačního systému veřejné správy S/5
625.4 Žádosti o výpis – ostatní S/1
625.5 Evidence vydaných ověřených výstupů z informačního systému veřejné
správy S/5
625.6 Vydané výstupy S/1
625.7 Agendy ISDS S/6
625.8 Datové schránky – žádosti, potvrzení, oznámení S/3
609.3 Evidence listin o identifikaci S/10

Listinná vyhotovení dokumentace jsou ukládána v
uzamčených prostorách.
Přístup k elektronickým datovým souborům je
zabezpečen hesly v souladu s nastavením
přístupových práv vnitřními předpisy města.

Ministerstvo vnitra ČR,
Nad Štolou 936/3, 170
34 Praha 7, identifikátor
datové schránky:
6bnaawp

Dle organizační struktury
správce
(http://www.mvcr.cz/ ).

Odbor správní
Odbor obecní živnostenský úřad
Odbor finanční

Ověřování

21/2006 Sb., - Zákon o ověřování,
Právní povinnost
36/2006 Sb., - Vyhláška o ověřování shody opisu nebo
kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu,
634/2004 Sb., - Zákon o správních poplatcích,

Žadatel

Jméno, příjmení, datum
Nejsou
narození, místo narození,
trvalé bydliště, číslo dokladu
totožnosti, podpis, popis
listin

609 Ověřování opisů listin a podpisů na listinách (ověřovací kniha)
609.1 Ověřování opisů listin a podpisů na listinách (ověřovací kniha) S/10
609.2 Evidence podpisových vzorů oprávněných úředníků S/10
609.4 Osvědčení o složení zkoušky podle zákona o ověřování V/10

Listinná vyhotovení dokumentace jsou ukládána v
uzamčených prostorách.
Přístup k elektronickým datovým souborům je
zabezpečen hesly v souladu s nastavením
přístupových práv vnitřními předpisy města.

Město Velké Meziříčí,
Radnická 29/1, 594 13
Velké Meziříčí,
identifikátor datové
schránky: gvebwhm

Dle vnitřních předpisů
Odbor správní
města, zejména dle
Odbor správy majetku a bytů
Organizačního řádu
Odbor finanční
Městského úřadu Velké
Meziříčí a dle pracovních
náplní jednotlivých
pracovníků stanovených v
rámci systematizace
pracovních míst
uvedených v personálním
programu.

Občanské průkazy

328/1999 Sb., - Zákon o občanských průkazech,
128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
634/2004 Sb., - Zákon o správních poplatcích,
500/2004 Sb., - Správní řád,

Právní povinnost

Žadatel

Jméno, příjmení, titul,
datum narození, rodné
číslo, trvalé bydliště, rodné
příjmení, místo narození,
místo pobytu, digitální
zpracování fotografie a
podpisu, pohlaví, státní
občanství, čísla a druhy
elektronicky čitelných
dokladů, doklady bez
strojově čitelní zóny,
omezení svéprávnnosti,
údaje o opatrovníkovi,
osobní stav/ registrované
partnerství, fotografie,
podpis, biometrické údaje
ze účelem jedinečné
identifikace fyzické osoby
(podpis na podložce,
fotografie), údaje o
zdravotním stavu (omezení
svéprávnosti),

Ministerstvo vnitra ČR,
osoby oprávněné dle
zvláštních právních
předpisů

623 Občanské průkazy
623.1 Všeobecná agenda:
623.1.1 rozhodování v oblasti občanských průkazů V/5
623.1.2 žádost o vydání občanského průkazu S/20
623.1.3 ohlášení ztráty, odcizení, poškození občanského průkazu S/20
623.1.4 evidence odcizených a ztracených občanských průkazů S/20
623.1.5 evidence vydaných potvrzení o občanském průkazu S/5
623.1.6 protokol o ukončení platnosti občanských průkazů S/1
623.2 Vstupní protokol, výstupní protokol S/5
623.3 Zpráva vstupní dávky S/5
623.4 Potvrzení o změně trvalého bydliště, o změně stavu sňatkem, změně příjmení
a o občanském průkazu S/1
623.5 Protokoly o zničení občanských průkazů S/10
623.6 Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému evidence občanských
průkazů S/5
623.7 Občanské průkazy - dotazy, dožádání, stanoviska a související dokumenty,
běžná korespondence OP S/1
623.8 Neplatné občanské průkazy S/5
623.9 Záznam o zrušení pořizování žádosti občanského průkazu S/2

Listinná vyhotovení dokumentace jsou ukládána v
uzamčených prostorách.
Přístup k elektronickým datovým souborům je
zabezpečen hesly v souladu s nastavením
přístupových práv vnitřními předpisy města.

Ministerstvo vnitra ČR,
Nad Štolou 936/3, 170
34 Praha 7, identifikátor
datové schránky:
6bnaawp

Dle organizační struktury
správce
(http://www.mvcr.cz/ ).

Odbor správní

Cestovní doklady

329/1999 Sb., - Zákon o cestovních dokladech,
634/2004 Sb., - Zákon o správních poplatcích,
128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
500/2004 Sb., - Správní řád,

Právní povinnost

Žadatel

Jméno, příjmení, titul,
datum narození, rodné
číslo, trvalé bydliště,
digitální zpracování
fotografie a podpisu,
pohlaví, místo narození,
místo pobytu, státní
občanství, čísla a druhy
elektronicky čitelných
dokladů, omezení
svéprávnosti, údaje o
opatrovníkovi, fotografie,
podpis, biometrické údaje
ze účelem jedinečné
identifikace fyzické osoby
(podpis na podložce,
fotografie), údaje o
zdravotním stavu (omezení
svéprávnosti),

Ministerstvo vnitra ČR,
osoby oprávněné dle
zvláštních právních
předpisů

622 Cestovní doklady
622.1 Všeobecná agenda V/5
622.2 Rozhodování v oblasti cestovních dokladů V/5
622.3 Žádost o vydání cestovního dokladu S/5
622.4 Žádost o vydání e-pasu s dobou platnosti na 10 let S/15
622.5 Žádost o vydání e-pasu s dobou platnosti na 5 let S/10
622.6 Žádost o vydání cestovního pasu bez strojově čitelných údajů a bez nosiče
dat s biometrickými údaji S/5
622.7 Žádost o vydání jiného cestovního dokladu na základě mezinárodní smlouvy
S/10
622.8 Odcizené, ztracené nebo poškozené doklady:
622.8.1 evidence ztracených nebo odcizených dokladů (lhůta začíná běžet od
skončení doby platnosti, na kterou byl vydán) S/5
622.8.2 protokoly o ztrátě, odcizení, poškození a zničení cestovních dokladů S/15
622.9 Vstupní protokol, výstupní protokol (pasy) S/5
622.10 Zpráva vstupní dávky (pasy) S/5
622.11 Protokol o skončení platnosti cestovního dokladu S/1
622.12 Protokol o skartaci cestovních dokladů S/10
622.13 Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému evidence cestovních
dokladů S/5
622.14 Cestovní doklady - dotazy, dožádání, stanoviska a související dokumenty
S/1
622.15 Neplatné cestovní doklady S/5
622.16 Záznam o zrušení pořizovací žádosti cestovního dokladu S/2

Listinná vyhotovení dokumentace jsou ukládána v
uzamčených prostorách.
Přístup k elektronickým datovým souborům je
zabezpečen hesly v souladu s nastavením
přístupových práv vnitřními předpisy města.

Ministerstvo vnitra ČR,
Nad Štolou 936/3, 170
34 Praha 7, identifikátor
datové schránky:
6bnaawp

Dle organizační struktury
správce
(http://www.mvcr.cz/ ).

Odbor správní

Evidence obyvatel

111/2009 Sb., - Zákon o základních registrech,
133/2000 Sb., - Zákon o evidenci obyvatel,
296/2004 Sb., - Vyhláška, kterou se provádí zákon o
evidenci obyvatel,
500/2004 Sb., - Správní řád,
634/2004 Sb., - Zákon o správních poplatcích,
561/2004 Sb., - Školský zákon,
301/2000
Sb., - Zákon o matrikách, jménu a příjmení
186/2013 Sb. - Zákon o státním občanství ČR

Právní povinnost

Fyzické osoby - státní
občané ČR, cizinci, osoby,
které pozbyly státní
občanství ČR

Jméno, příjmení, datum
narození, místo narození,
rodné číslo, trvalé bydliště,
doručovací adresa,
předchozí pobyt, číslo OP,
omezení způsobilosti, údaje
o opatrovníkovi, oprávněná
osoba, podpis

Ministerstvo vnitra ČR,
osoby oprávněné dle
zvláštních právních
předpisů (soud, policie)

605 Evidence obyvatel
605.1 Evidence obyvatel:
605.1.1 hlášení k evidenci obyvatel (zbavení nebo omezení způsobilosti k právním
úkonům, zákaz pobytu) V/5
605.1.2 ostatní hlášení (narození, manželství, úmrtí, rozvody, stěhování aj.) S/1
605.2 Národnostní menšiny V/5
605.3 Uprchlíci V/5
605.4 Rozhodování o zrušení trvalého pobytu V/5
605.5 Přihlašovací lístek k trvalému pobytu:
605.5.1 přihlašovací lístek k trvalému pobytu A/50
605.5.2 přihlašovací lístek k trvalému pobytu z let 1954-1983 A/50
605.6 Evidence vydaných potvrzení o změně místa trvalého pobytu S/1
605.7 Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému evidence obyvatel S/5
605.8 Evidence obyvatel – všeobecně /dotazy, upozornění, sdělení, informace S/5
605.9 Evidence obyvatel – odstranění nesouladu S/5
605.10 Evidence obyvatel – stanoviska, vyjádření S/5
605.11 Výstupy z ISEO S/1

Listinná vyhotovení dokumentace jsou ukládána v
uzamčených prostorách.
Přístup k elektronickým datovým souborům je
zabezpečen hesly v souladu s nastavením
přístupových práv vnitřními předpisy města.

Ministerstvo vnitra ČR,
Dle organizační struktury
Nad Štolou 936/3, 170
správce
34 Praha 7, identifikátor (http://www.mvcr.cz/ ).
datové schránky:
6bnaawp
(ISZR - AIS EO) Město
Velké Meziříčí, Radnická
29/1, 594 13 Velké
Meziříčí, identifikátor
datové schránky:
gvebwhm (AIS EO Radnice Vera)

Odbor správní

Vedení matriky

301/2000 Sb., - Zákon o matrikách, jménu a příjmení,
133/2000 Sb., - Zákon o evidenci obyvatel,
500/2004 Sb., - Správní řád,
634/2004 Sb., - Zákon o správních poplatcích,
111/2009 Sb., - Zákon o základních registrech,
128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
207/2001 Sb., - Vyhláška, kterou se provádí zákon o
matrikách, jménu a příjmení,

Právní povinnost

Fyzické osoby - státní
občané ČR, cizinci

ŽADATEL/ÚČASTNÍK SŘ:
jméno, příjmení, rodné
příjmení, datum a místo
narození, RČ, státní
občanství, trvalý pobyt,
údaje o předložených
dokladech (doklady
totožnosti, matriční doklady,
rozsudky soudu, těhotenský
průkaz, potvrzení aj.),
osobní stav, způsobilost, ID
datové schránky,
doručovací adresa,
vzdělání, pořadí
uzavíraného manželství,
RODIČE: jméno, příjmení,
rodné příjmení, datum a
místo narození, trvalý pobyt,
ID datové schránky DĚTI:
jméno, příjmení, rodné
příjmení, datum a místo
narození, rodné číslo, trvalý
pobyt, státní občanství,
SVĚDCI: jméno, příjmení,
RČ, datum a místo narození

Ministerstvo vnitra ČR,
osoby oprávněné dle
zvláštních právních
předpisů

607 Matriční záležitosti
607.1 Matriky a sbírky listin:
607.1.1 narození A/1006)
607.1.2 manželství A/756)
607.1.3 úmrtí A/756)
607.1.4 oznámení pro zápisy do zvláštních matrik S/3
607.1.5 potvrzení z matriční knihy nebo sbírky listin S/3
607.1.6 výměna matrik S/3
607.1.7 nahlížení do matriční knihy a sbírky listin S/3
607.1.8 zápis o rodičovství (otcovství) se souhlasným prohlášením rodičů S/3
607.1.9 kopie oznámení o matričních událostech S/1
607.2 Matriční doklady do ciziny S/3
607.3 Osvědčování způsobilosti k uzavření manželství S/3
607.4 Rozhodování v matričních věcech S/5
607.5 Dozor a kontrola vedení matrik S/5
607.6 Záležitosti matrikářů a matriční obvody V/5
607.7 Matrika – všeobecná korespondence S/3
607.8 Oznamovací povinnost S/3
607.9 Žádosti o přidělení, ověření nebo potvrzení rodného čísla S/3
608 Změna jména a příjmení A/10

Listinná vyhotovení dokumentace jsou ukládána v
uzamčených prostorách.
Přístup k elektronickým datovým souborům je
zabezpečen hesly v souladu s nastavením
přístupových práv vnitřními předpisy města.

Město Velké Meziříčí,
Radnická 29/1, 594 13
Velké Meziříčí,
identifikátor datové
schránky: gvebwhm

Dle vnitřních předpisů
Odbor správní
města, zejména dle
Odbor finanční
Organizačního řádu
Městského úřadu Velké
Meziříčí a dle pracovních
náplní jednotlivých
pracovníků stanovených v
rámci systematizace
pracovních míst
uvedených v personálním
programu.

Matrika předávání OÚ do zahraničí

128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
133/2000 Sb., - Zákon o evidenci obyvatel,
500/2004 Sb., - Správní řád,
634/2004 Sb., - Zákon o správních poplatcích,
111/2009 Sb., - Zákon o základních registrech,
301/2000 Sb., - Zákon o matrikách, jménu a příjmení,
207/2001 Sb., - Vyhláška, kterou se provádí zákon o
matrikách, jménu a příjmení,

Fyzické osoby - státní
občané ČR, cizinci

ŽADATEL/ÚČASTNÍK SŘ:
jméno, příjmení, rodné
příjmení, datum a místo
narození, RČ, státní
občanství, trvalý pobyt,
údaje o předložených
dokladech (doklady
totožnosti, matriční doklady,
rozsudky soudu, těhotenský
průkaz, potvrzení aj.),
osobní stav, způsobilost, ID
datové schránky,
doručovací adresa,
vzdělání, pořadí
uzavíraného manželství,
RODIČE: jméno, příjmení,
rodné příjmení, datum a
místo narození, trvalý pobyt,
ID datové schránky DĚTI:
jméno, příjmení, rodné
příjmení, datum a místo
narození, rodné číslo, trvalý
pobyt, státní občanství,
SVĚDCI: jméno, příjmení,
RČ, datum a místo narození

Ministerstvo vnitra ČR,
osoby oprávněné dle
zvláštních právních
předpisů

607 Matriční záležitosti
607.1 Matriky a sbírky listin:
607.1.1 narození A/1006)
607.1.2 manželství A/756)
607.1.3 úmrtí A/756)
607.1.4 oznámení pro zápisy do zvláštních matrik S/3
607.1.5 potvrzení z matriční knihy nebo sbírky listin S/3
607.1.6 výměna matrik S/3
607.1.7 nahlížení do matriční knihy a sbírky listin S/3
607.1.8 zápis o rodičovství (otcovství) se souhlasným prohlášením rodičů S/3
607.1.9 kopie oznámení o matričních událostech S/1
607.2 Matriční doklady do ciziny S/3
607.3 Osvědčování způsobilosti k uzavření manželství S/3
607.4 Rozhodování v matričních věcech S/5
607.5 Dozor a kontrola vedení matrik S/5
607.6 Záležitosti matrikářů a matriční obvody V/5
607.7 Matrika – všeobecná korespondence S/3
607.8 Oznamovací povinnost S/3
607.9 Žádosti o přidělení, ověření nebo potvrzení rodného čísla S/3
608 Změna jména a příjmení A/10

Listinná vyhotovení dokumentace jsou ukládána v
uzamčených prostorách.
Přístup k elektronickým datovým souborům je
zabezpečen hesly v souladu s nastavením
přístupových práv vnitřními předpisy města.

Město Velké Meziříčí,
Radnická 29/1, 594 13
Velké Meziříčí,
identifikátor datové
schránky: gvebwhm

Dle vnitřních předpisů
Odbor správní
města, zejména dle
Organizačního řádu
Městského úřadu Velké
Meziříčí a dle pracovních
náplní jednotlivých
pracovníků stanovených v
rámci systematizace
pracovních míst
uvedených v personálním
programu.

Datové schránky (zřízení, zrušení, změna)

300/2008 Sb., - Zákon o elektronických úkonech a
Právní povinnost
autorizované konverzi dokumentů,
Vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností
užívání a provozování Informačního systému datových
schránek,
111/2009 Sb., - zákon o základních registrech,

Žadatel

Jméno, příjmení, datum
narození, trvalé bydliště,
rodné příjmení, e-mail,
podpis, místo narození,
státní občanství, číslo OP,
IČ, ID datové schránky,
název firmy, adresa sídla
firmy,

Nejsou

625 Agendy CZECH POINTu
625.1 Písemné žádosti o výpis z rejstříku trestů včetně úředně ověřených plných
mocí S/2
625.2 Evidence provedených konverzí dokumentů S/10
625.3 Žádosti o výpis z informačního systému veřejné správy S/5
625.4 Žádosti o výpis – ostatní S/1
625.5 Evidence vydaných ověřených výstupů z informačního systému veřejné
správy S/5
625.6 Vydané výstupy S/1
625.7 Agendy ISDS S/6
625.8 Datové schránky – žádosti, potvrzení, oznámení S/3

Listinná vyhotovení dokumentace jsou ukládána v
uzamčených prostorách.
Přístup k elektronickým datovým souborům je
zabezpečen hesly v souladu s nastavením
přístupových práv vnitřními předpisy města.

Město Velké Meziříčí,
Radnická 29/1, 594 13
Velké Meziříčí,
identifikátor datové
schránky: gvebwhm

Dle vnitřních předpisů
Odbor správní
města, zejména dle
Odbor finanční
Organizačního řádu
Městského úřadu Velké
Meziříčí a dle pracovních
náplní jednotlivých
pracovníků stanovených v
rámci systematizace
pracovních míst
uvedených v personálním
programu.

Volby, voličské seznamy, voličský průkaz

130/2000 Sb., - Zákon o volbách do zastupitelstev
Právní povinnost
krajů,
491/2001 Sb., - Zákon o volbách do zastupitelstev
obcí,
247/1995 Sb., - Zákon o volbách do Parlamentu České
republiky,
62/2003 Sb., - Zákon o volbách do Evropského
parlamentu,
275/2012 Sb., - Zákon o volbě prezidenta republiky,
22/2004 Sb., - Zákon o místním referendu,
1/1993 Sb., - Ústava České republiky,
2/1993 Sb., - Listina základních práv a svobod,
128/2000 Sb., - Zákon o obcích,

Žadatel
Občan města – volič
Člen okrskové volební
komise
Kandidát
Zmocněnec
Petent

Jméno, příjmení, datum
narození, věk, trvalé
bydliště, omezená
svéprávnost, podpis,

Členové okrskových
volebních komisí pro účely
plnění jejich povinností
podle volebních zákonů.
Kontrolní orgány (krajský
úřad, Státní volební komise)

626 Volby
626.1 Kandidátní listina, přihláška kandidáta k registraci, prohlášení kandidáta
včetně podkladů ke kandidátní listině a přihlášce k registraci, petice, dokumentace
o vzdání se kandidatury nebo jejím odvolání, rozhodnutí o registraci kandidátní
listiny, rozhodnutí o registraci přihlášky k registraci, rozhodnutí soudu ve věci
registrace přihlášky k registraci A/10
626.2 Zápisy o výsledku hlasování, hlášení výsledků voleb v obci A/10
626.3 Organizačně technické zabezpečení voleb S/5
626.4 Ostatní volební dokumentace V/5
626.5 Seznamy voličů S/5
626.6 Použité hlasovací lístky a volební obálky S8)
63 Referendum, místní referendum
63.1 Vyhlášení, průběh a výsledek referenda A/10
63.2 Ostatní dokumentace referenda V/5
63.3 Použité hlasovací lístky a úřední obálky referenda S4
63.4 Místní referendum:
63.4.1 návrh na konání místního referenda, podpisové listiny, usnesení V/10
63.4.2 ostatní dokumentace V/5
63.4.3 použité hlasovací lístky a úřední obálky S5

Listinná vyhotovení dokumentace jsou ukládána v
uzamčených prostorách.
Přístup k elektronickým datovým souborům je
zabezpečen hesly v souladu s nastavením
přístupových práv vnitřními předpisy města.

Město Velké Meziříčí,
Radnická 29/1, 594 13
Velké Meziříčí,
identifikátor datové
schránky: gvebwhm

Dle vnitřních předpisů
Odbor správní
města, zejména dle
Organizačního řádu
Městského úřadu Velké
Meziříčí a dle pracovních
náplní jednotlivých
pracovníků stanovených v
rámci systematizace
pracovních míst
uvedených v personálním
programu.

Registrační úřad

130/2000 Sb., - Zákon o volbách do zastupitelstev
Právní povinnost
krajů,
491/2001 Sb., - Zákon o volbách do zastupitelstev
obcí,
247/1995 Sb., - Zákon o volbách do Parlamentu České
republiky,
62/2003 Sb., - Zákon o volbách do Evropského
parlamentu,
275/2012 Sb., - Zákon o volbě prezidenta republiky,
22/2004 Sb., - Zákon o místním referendu,
1/1993 Sb., - Ústava České republiky,
2/1993 Sb., - Listina základních práv a svobod,
128/2000 Sb., - Zákon o obcích,

Kandidát
Ostatní osoby, jejichž
údaje jsou vedené v rámci
výkonu státní správy v
přenesené působnosti či
výkonu samostatné
působnosti

Jméno, příjmení, datum
narození, věk, trvalé
bydliště, politická
příslušnost, zaměstnání,
podpis, pohlaví

Volební orgány
Orgány města

626 Volby
626.1 Kandidátní listina, přihláška kandidáta k registraci, prohlášení kandidáta
včetně podkladů ke kandidátní listině a přihlášce k registraci, petice, dokumentace
o vzdání se kandidatury nebo jejím odvolání, rozhodnutí o registraci kandidátní
listiny, rozhodnutí o registraci přihlášky k registraci, rozhodnutí soudu ve věci
registrace přihlášky k registraci A/10
626.2 Zápisy o výsledku hlasování, hlášení výsledků voleb v obci A/10
626.3 Organizačně technické zabezpečení voleb S/5
626.4 Ostatní volební dokumentace V/5
626.5 Seznamy voličů S/5
626.6 Použité hlasovací lístky a volební obálky S
624 Evidence dokumentů zveřejněných na úřední desce S/1

Listinná vyhotovení dokumentace jsou ukládána v
uzamčených prostorách.
Přístup k elektronickým datovým souborům je
zabezpečen hesly v souladu s nastavením
přístupových práv vnitřními předpisy města.

Město Velké Meziříčí,
Radnická 29/1, 594 13
Velké Meziříčí,
identifikátor datové
schránky: gvebwhm

Dle vnitřních předpisů
Odbor správní
města, zejména dle
Organizačního řádu
Městského úřadu Velké
Meziříčí a dle pracovních
náplní jednotlivých
pracovníků stanovených v
rámci systematizace
pracovních míst
uvedených v personálním
programu.

Agenda hmotné nouze, dávky

128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
500/2004 Sb., - Správní řád,
108/2006 Sb., - Zákon o sociálních službách,
111/2006 Sb., - Zákon o pomoci v hmotné nouzi,
117/1995 Sb., - Zákon o státní sociální podpoře,
108/2006 Sb., - Zákon o sociálních službách,

181 Účetnictví:
181.3 Faktury S/10
181.4 Účetní doklady o nakládání s majetkem S/10
181.6 Seznamy číselných znaků nebo jiných symbolů a zkratek S/5
181.7 Ostatní účetní dokumenty S/5
181.8 Účetní doklady týkající se nezaplacených pohledávek či nesplněných
závazků S/10

Listinná vyhotovení dokumentace jsou ukládána v
uzamčených prostorách.
Přístup k elektronickým datovým souborům je
zabezpečen hesly v souladu s nastavením
přístupových práv vnitřními předpisy města.

Město Velké Meziříčí,
Radnická 29/1, 594 13
Velké Meziříčí,
identifikátor datové
schránky: gvebwhm

Dle vnitřních předpisů
Odbor správní
města, zejména dle
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Organizačního řádu
Odbor finanční
Městského úřadu Velké
Meziříčí a dle pracovních
náplní jednotlivých
pracovníků stanovených v
rámci systematizace
pracovních míst
uvedených v personálním
programu.

Právní povinnost

Právní povinnost

Jméno, příjmení, datum
narození, rodné číslo, trvalé
bydliště, místo pobytu,
podpis,

Úřední deska

128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
500/2004 Sb., - Správní řád,
99/1963 Sb., - Občanský soudní řád,

Právní povinnost

Žadatel
Občan města
Účastníci smluvních
vztahů
Ostatní osoby, jejichž
údaje jsou vedené v rámci
výkonu státní správy v
přenesené působnosti či
výkonu samostatné
působnost
i

Jméno, příjmení, titul,
Veřejnost.
datum narození, trvalé
bydliště, doručovací adresa,
předmět zveřejnění, podpis

624 Evidence dokumentů zveřejněných na úřední desce S/1

Listinná vyhotovení dokumentace jsou ukládána v
uzamčených prostorách.
Přístup k elektronickým datovým souborům je
zabezpečen hesly v souladu s nastavením
přístupových práv vnitřními předpisy města.

Město Velké Meziříčí,
Radnická 29/1, 594 13
Velké Meziříčí,
identifikátor datové
schránky: gvebwhm

Dle vnitřních předpisů
Odbor správní
města, zejména dle
Organizačního řádu
Městského úřadu Velké
Meziříčí a dle pracovních
náplní jednotlivých
pracovníků stanovených v
rámci systematizace
pracovních míst
uvedených v personálním
programu.

Infokanál (sms infokanál)

240/2000 Sb., - Zákon o krizovém řízení a o změně
některých zákonů (krizový zákon), za účelem splnění
povinností dle ustanovení § 21 odst. 3,
128/2000 Sb., - Zákon o obcích,

Právní povinnost

Žadatel
Fyzické osoby v ohrožení

Jméno, příjmení, datum
narození, trvalé bydliště,
telefon,

Není

Listinná vyhotovení dokumentace jsou ukládána v
uzamčených prostorách.
Přístup k elektronickým datovým souborům je
zabezpečen hesly v souladu s nastavením
přístupových práv vnitřními předpisy města.

Město Velké Meziříčí,
Radnická 29/1, 594 13
Velké Meziříčí,
identifikátor datové
schránky: gvebwhm

Dle vnitřních předpisů
Odbor správní
města, zejména dle
Organizačního řádu
Městského úřadu Velké
Meziříčí a dle pracovních
náplní jednotlivých
pracovníků stanovených v
rámci systematizace
pracovních míst
uvedených v personálním
programu.

Veřejná Wi-Fi

127/2005 Sb., - Zákon o elektronických komunikacích
a o změně některých souvisejících zákonů,
357/2012 Sb., - Vyhláška o uchovávání, předávání a
likvidaci provozních a lokalizačních údajů,

Souhlas

Uživatelé Wi-Fi

Dle ustanovení § 97 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích se provozní a
lokalizační údaje (osobní údaje) uchovávají po dobu 6 měsíců.

Listinná vyhotovení dokumentace jsou ukládána v
uzamčených prostorách.
Přístup k elektronickým datovým souborům je
zabezpečen hesly v souladu s nastavením
přístupových práv vnitřními předpisy města.

Město Velké Meziříčí,
Radnická 29/1, 594 13
Velké Meziříčí,
identifikátor datové
schránky: gvebwhm

Dle vnitřních předpisů
Odbor správní
města, zejména dle
Organizačního řádu
Městského úřadu Velké
Meziříčí a dle pracovních
náplní jednotlivých
pracovníků stanovených v
rámci systematizace
pracovních míst
uvedených v personálním
programu.

Emailová a telefonická komunikace s
občany

128/2000 Sb., - Zákon o obcích,

Právní povinnost, Splnění
smlouvy,

Telefonní číslo uživatele,
Nejsou
identifikátor mobilního
zařízení, adresa IP a číslo
portu, ze kterých bylo
připojení uskutečněno;
adresa IP a číslo portu, ze
kterých bylo připojení
uskutečněno, identifikátor
uživatelského účtu,
identifikátor protokolu
elektronické pošty; adresa
IP a číslo portu zdroje a cíle
přenášené zprávy, adresa
elektronické pošty
odesílatele, adresy
elektronické pošty příjemců,
Žadatel
Jméno, příjmení, titul,
Orgány města.
Občan města
datum narození, trvalé
Účastníci smluvních
bydliště, doručovací adresa,
vztahů
telefon, e-mail, datová
Ostatní osoby, jejichž
schránka, předmět sdělení,
údaje jsou vedené v rámci podpis,
výkonu státní správy v
přenesené působnosti či
výkonu samostatné
působnost
i

87 Dokumenty, které nejsou podnětem k úřednímu jednání nebo nepřísluší k
vyřízení obecnímu úřadu
87.1 Dokumenty na vědomí
87.2 Postoupení věcně nebo místně nepříslušné záležitosti

Listinná vyhotovení dokumentace jsou ukládána v
uzamčených prostorách.
Přístup k elektronickým datovým souborům je
zabezpečen hesly v souladu s nastavením
přístupových práv vnitřními předpisy města.

Město Velké Meziříčí,
Radnická 29/1, 594 13
Velké Meziříčí,
identifikátor datové
schránky: gvebwhm

Dle vnitřních předpisů
města, zejména dle
Organizačního řádu
Městského úřadu Velké
Meziříčí a dle pracovních
náplní jednotlivých
pracovníků stanovených v
rámci systematizace
pracovních míst
uvedených v personálním
programu.

Spisová služba

499/2004 Sb., - Zákon o archivnictví a spisové službě
a o změně některých zákonů

Právní povinnost

Žadatel
Veškeré osobní údaje
Občan města
Ostatní osoby, jejichž
údaje jsou vedené v rámci
výkonu státní správy v
přenesené působnosti či
výkonu samostatné
působnosti

Orgány města
Odvolací orgány
Součinnost v rámci platných
právních předpisů

70 Spisová služba
70.1 Skartační řízení A/5
70.2 Podací deník (jednací protokol) A/5
70.3 Doručovací knížka S/5
70.4 Rejstříky k podacím deníkům A/5
70.5 Jiná pomocná evidence V/5

Listinná vyhotovení dokumentace jsou ukládána v
uzamčených prostorách.
Přístup k elektronickým datovým souborům je
zabezpečen hesly v souladu s nastavením
přístupových práv vnitřními předpisy města.

Město Velké Meziříčí,
Radnická 29/1, 594 13
Velké Meziříčí,
identifikátor datové
schránky: gvebwhm

Dle vnitřních předpisů
Odbor správní
města, zejména dle
Organizačního řádu
Městského úřadu Velké
Meziříčí a dle pracovních
náplní jednotlivých
pracovníků stanovených v
rámci systematizace
pracovních míst
uvedených v personálním
programu.

Zákon o obcích

128/2000 Sb., - Zákon o obcích,

Právní povinnost

Žadatel
Jméno, příjmení, titul,
Občan města
datum narození, r.č., trvalé
Ostatní osoby, jejichž
bydliště, datová schránka,
údaje jsou vedené v rámci
výkonu státní správy v
přenesené působnosti či
výkonu samostatné
působnosti

Orgány města
Dle spisového a skartačního řádu Městského úřadu Velké Meziříčí
Odvolací orgány
Součinnost v rámci platných
právních předpisů

Listinná vyhotovení dokumentace jsou ukládána v
uzamčených prostorách.
Přístup k elektronickým datovým souborům je
zabezpečen hesly v souladu s nastavením
přístupových práv vnitřními předpisy města.

Město Velké Meziříčí,
Radnická 29/1, 594 13
Velké Meziříčí,
identifikátor datové
schránky: gvebwhm

Dle vnitřních předpisů
města, zejména dle
Organizačního řádu
Městského úřadu Velké
Meziříčí a dle pracovních
náplní jednotlivých
pracovníků stanovených v
rámci systematizace
pracovních míst
uvedených v personálním
programu.

Nejsou

Odbor správní
Odbor výstavby a územního rozvoje
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Odbor správy majetku a bytů
Odbor finanční
Odbor školství a kultury
Odbor životního prostředí
Odbor obecní živnostenský úřad
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oddělení investorské činnosti
Oddělení kanceláře starosty
Oddělení kanceláře tajemníka

Odbor správní
Odbor výstavby a územního rozvoje
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Odbor správy majetku a bytů
Odbor finanční
Odbor školství a kultury
Odbor životního prostředí
Odbor obecní živnostenský úřad
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oddělení investorské činnosti
Oddělení kanceláře starosty
Oddělení kanceláře tajemníka

Podklady pro jednání Rady a Zastupitelstva 128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
města
250/2000 Sb., - zákon o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů

Právní povinnost

Žadatel
Občan města
Účastníci smluvních
vztahů
Ostatní osoby, jejichž
údaje jsou vedené v rámci
výkonu státní správy v
přenesené působnosti či
výkonu samostatné
působnost
i

Jméno, příjmení, titul,
Členové zastupitelstva a
datum narození, trvalé
rady města
bydliště, předmět podkladu Orgány města
pro jednání RM/ ZM, podpis

101 Činnost zastupitelstva, rady, výborů a komisí
101.1 Podkladové materiály k jednání zastupitelstva, rady, výborů a komisí (nejsouli součástí zápisu): V/5
101.2 Zápisy z jednání včetně programu, usnesení, příloh a podkladů:
101.2.1 zastupitelstva A/10
101.2.2 rady A/10
101.2.3 výborů a komisí A/10
101.2.4 zvláštních orgánů obce A/10
101.3 evidence členů zastupitelstva, rady, výborů a komisí A/5

Listinná vyhotovení dokumentace jsou ukládána v
uzamčených prostorách.
Přístup k elektronickým datovým souborům je
zabezpečen hesly v souladu s nastavením
přístupových práv vnitřními předpisy města.

Město Velké Meziříčí,
Radnická 29/1, 594 13
Velké Meziříčí,
identifikátor datové
schránky: gvebwhm

Dle vnitřních předpisů
města, zejména dle
Organizačního řádu
Městského úřadu Velké
Meziříčí a dle pracovních
náplní jednotlivých
pracovníků stanovených v
rámci systematizace
pracovních míst
uvedených v personálním
programu.

Odbor správní
Odbor výstavby a územního rozvoje
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Odbor správy majetku a bytů
Odbor finanční
Odbor školství a kultury
Odbor životního prostředí
Odbor obecní živnostenský úřad
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oddělení investorské činnosti
Oddělení kanceláře starosty
Oddělení kanceláře tajemníka

Záznamy z jedání Rady a Zastupitelstva

128/2000 Sb., - Zákon o obcích,

Právní povinnost

Žadatel
Občan města
Účastníci smluvních
vztahů
Ostatní osoby, jejichž
údaje jsou vedené v rámci
výkonu státní správy v
přenesené působnosti či
výkonu samostatné
působnost
i

Jméno, příjmení, titul,
datum narození, trvalé
bydliště, předmět podkladu
pro jednání RM/ZM

101 Činnost zastupitelstva, rady, výborů a komisí
101.1 Podkladové materiály k jednání zastupitelstva, rady, výborů a komisí (nejsouli součástí zápisu): V/5
101.2 Zápisy z jednání včetně programu, usnesení, příloh a podkladů:
101.2.1 zastupitelstva A/10
101.2.2 rady A/10
101.2.3 výborů a komisí A/10
101.2.4 zvláštních orgánů obce A/10
101.3 evidence členů zastupitelstva, rady, výborů a komisí A/5

Listinná vyhotovení dokumentace jsou ukládána v
uzamčených prostorách.
Přístup k elektronickým datovým souborům je
zabezpečen hesly v souladu s nastavením
přístupových práv vnitřními předpisy města.

Město Velké Meziříčí,
Radnická 29/1, 594 13
Velké Meziříčí,
identifikátor datové
schránky: gvebwhm

Dle vnitřních předpisů
města, zejména dle
Organizačního řádu
Městského úřadu Velké
Meziříčí a dle pracovních
náplní jednotlivých
pracovníků stanovených v
rámci systematizace
pracovních míst
uvedených v personálním
programu.

Odbor správní
Odbor výstavby a územního rozvoje
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Odbor správy majetku a bytů
Odbor finanční
Odbor školství a kultury
Odbor životního prostředí
Odbor obecní živnostenský úřad
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oddělení investorské činnosti
Oddělení kanceláře starosty
Oddělení kanceláře tajemníka

Personální agenda

262/2006 Sb., - Zákoník práce,
435/2004 Sb., - Zákon o zaměstnanosti,
251/2005 Sb., - Zákon o inspekci práce,
312/2002 Sb., - Zákon o úřednících územních
samosprávných celků,
341/2017 Sb., - Nařízení vlády o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě,
222/2010 Sb., - Nařízení vlády o katalogu prací ve
veřejných službách a správě,
586/1992 Sb., - Zákon o daních z příjmů,
187/2006 Sb., - Zákon o nemocenském pojištění,
120/2001 Sb., - Exekuční řád,
182/2006 Sb., - Insolvenční zákon,
582/1991 Sb., - Zákon o organizaci a provádění
sociálního zabezpečení,
589/1992 Sb., - Zákon o pojistném na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti,
155/1995 Sb., - Zákon o důchodovém pojištění,
37/2003 Sb., - Nařízení vlády o odměnách za výkon
funkce členům zastupitelstev,
592/1992 Sb., - Zákon o pojistném na všeobecné
zdravotní pojištění,
128/2000 Sb., - Zákon o obcích,

Právní povinnost, Splnění
smlouvy,

Zaměstnanec (osoby v
pracovním a obdobném
poměru k městu), členové
orgánů města
(zastupitelstvo, rada,
výbory, komise), osoby na
odborné praxi a
rekvalifikaci

Jméno, příjmení, titul,
Zdravotní pojišťovny,
datum narození, rodné
OSSZ, Finanční úřad, Úřad
číslo, trvalé bydliště, e-mail, práce, soudy, exekutoři
telefon, datová schránka,
místo narození, místo
pobytu, státní příslušnost,
rodinný příslušník,
zdravotní pojišťovna, číslo
účtu, rodné příjmení, stav,
občanský průkaz, invalidita,
výpis rejstříku trestů,
předchozí zaměstnavatel,
vstupní prohlídka, platový
výměr, spis zaměstnance,
podpis, rozhodnutí o
zdravotním znevýhodnění,
rozhodnutí o invaliditě,

Listinná vyhotovení dokumentace jsou ukládána v
uzamčených prostorách.
Přístup k elektronickým datovým souborům je
zabezpečen hesly v souladu s nastavením
přístupových práv vnitřními předpisy města.

Město Velké Meziříčí,
Radnická 29/1, 594 13
Velké Meziříčí,
identifikátor datové
schránky: gvebwhm

Dle vnitřních předpisů
Oddělení kanceláře tajemníka
města, zejména dle
Organizačního řádu
Městského úřadu Velké
Meziříčí a dle pracovních
náplní jednotlivých
pracovníků stanovených v
rámci systematizace
pracovních míst
uvedených v personálním
programu.

Mzdová agenda

262/2006 Sb., - Zákoník práce,
435/2004 Sb., - Zákon o zaměstnanosti,
251/2005 Sb., - Zákon o inspekci práce,
312/2002 Sb., - Zákon o úřednících územních
samosprávných celků,
341/2017 Sb., - Nařízení vlády o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě,
222/2010 Sb., - Nařízení vlády o katalogu prací ve
veřejných službách a správě,
586/1992 Sb., - Zákon o daních z příjmů,
187/2006 Sb., - Zákon o nemocenském pojištění,
120/2001 Sb., - Exekuční řád,
182/2006 Sb., - Insolvenční zákon,
582/1991 Sb., - Zákon o organizaci a provádění
sociálního zabezpečení,
589/1992 Sb., - Zákon o pojistném na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti,
155/1995 Sb., - Zákon o důchodovém pojištění,
37/2003 Sb., - Nařízení vlády o odměnách za výkon
funkce členům zastupitelstev,
592/1992 Sb., - Zákon o pojistném na všeobecné
zdravotní pojištění,
128/2000 Sb., - Zákon o obcích,

Právní povinnost, Splnění
smlouvy,

Zaměstnanec (osoby v
pracovním a obdobném
poměru k městu), členové
orgánů města
(zastupitelstvo, rada,
výbory, komise), osoby na
odborné praxi a
rekvalifikaci

Jméno, příjmení, titul,
datum narození, rodné
číslo, trvalé bydliště, e-mail,
telefon, místo narození, stát
narození, státní příslušnost,
místo pobytu, zdravotní
pojišťovna, bankovní
spojení, rodné příjmení,
předchozí zaměstnavatel,
stav, rodinný příslušník,
děti, doklady o vzdělání,
doklady o důchodu, osobní
spis, platový výměr, výpis z
resjtříku trestů, zdravotní
prohlídky, invalidita,
zdravotní znevýhodnění,
žádost o příspěvky,
potvrzení o pracovní
neschopnosti, prohlášení
poplatníka k dani z příjmu
ze závislé činnosti, podpis,
údaje o zdravotním stavu

117 Kvalifikace a vzdělávání pracovníků:
117.1 Kvalifikace a vzdělávání V/10
117.2 Podklady pro vzdělávání (hmotné zajištění školení, kurzů) S/5
117.3 Adaptační programy zaměstnanců (školení, kurzy) S/5
118 Pracovní poměr
118.1 Osobní spisy (zejména: pracovní smlouva, funkční zařazení, jmenování,
platový výměr, osobní dotazník, doklady o školení a zdravotní způsobilosti, pracovní
hodnocení, pracovní náplň, propouštěcí listy, uvolnění do veřejných funkcí) S/50
118.2 Pracovní doba (pracovní volno, úlevy v práci, práce přesčas, docházka) S/5
118.4 Vedlejší činnost, dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti S/5
118.5 Náhrada škody S/5
118.6 Nemocenské a sociální zabezpečení pracovníků, registr pojištěnců S/10
118.7 Zdravotní pojištění, registr pojištěnců S/10
118.8 Výběrová řízení na obsazení pracovních míst S/5
118.9 Žádosti o zaměstnání S/5
119 Záležitosti pracovně právní
119.1 Pracovní řád, pracovní kázeň A/5
119.2 Postihy podle zákoníku práce S/5
119.3 Pracovně právní spory V/10
119.4 Absence S/5
119.5 Rozbory (stav, počty, platy zaměstnanců aj.) A/5
120 Záležitosti členů obce, výborů a komisí
120.1 Vztahy vyplývající z výkonu funkce neuvolněného člena zastupitelstva S/5
120.3 Evidence čestných prohlášení podle zákona o střetu zájmů:
120.3.1 oznámení S/5
120.3.2 žádost o nahlížení do registru, pořizování výpisů a opisů S/5
120.3.3 sdělení nepravdivosti oznámení S/5
121 Mzdy, půjčky zaměstnancům
121.1 Platový řád V/5
121.2 Katalog funkcí a mzdových tarifů V/5
121.3 Platy:
121.3.3 podklady k odměnám S/3
121.4
Mzdové listy
S/50
Zdravotní pojišťovny,
117
Kvalifikace
a vzdělávání
pracovníků:
OSSZ, Finanční úřad, Úřad 117.1 Kvalifikace a vzdělávání V/10
práce, soudy, exekutoři
117.2 Podklady pro vzdělávání (hmotné zajištění školení, kurzů) S/5
117.3 Adaptační programy zaměstnanců (školení, kurzy) S/5
118 Pracovní poměr
118.1 Osobní spisy (zejména: pracovní smlouva, funkční zařazení, jmenování,
platový výměr, osobní dotazník, doklady o školení a zdravotní způsobilosti, pracovní
hodnocení, pracovní náplň, propouštěcí listy, uvolnění do veřejných funkcí) S/50
118.2 Pracovní doba (pracovní volno, úlevy v práci, práce přesčas, docházka) S/5
118.4 Vedlejší činnost, dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti S/5
118.5 Náhrada škody S/5
118.6 Nemocenské a sociální zabezpečení pracovníků, registr pojištěnců S/10
118.7 Zdravotní pojištění, registr pojištěnců S/10
118.8 Výběrová řízení na obsazení pracovních míst S/5
118.9 Žádosti o zaměstnání S/5
119 Záležitosti pracovně právní
119.1 Pracovní řád, pracovní kázeň A/5
119.2 Postihy podle zákoníku práce S/5
119.3 Pracovně právní spory V/10
119.4 Absence S/5
119.5 Rozbory (stav, počty, platy zaměstnanců aj.) A/5
120 Záležitosti členů obce, výborů a komisí
120.1 Vztahy vyplývající z výkonu funkce neuvolněného člena zastupitelstva S/5
120.3 Evidence čestných prohlášení podle zákona o střetu zájmů:
120.3.1 oznámení S/5
120.3.2 žádost o nahlížení do registru, pořizování výpisů a opisů S/5
120.3.3 sdělení nepravdivosti oznámení S/5
121 Mzdy, půjčky zaměstnancům
121.1 Platový řád V/5
121.2 Katalog funkcí a mzdových tarifů V/5
121.3 Platy:
121.3.3 podklady k odměnám S/3
121.4 Mzdové listy S/50

Listinná vyhotovení dokumentace jsou ukládána v
uzamčených prostorách.
Přístup k elektronickým datovým souborům je
zabezpečen hesly v souladu s nastavením
přístupových práv vnitřními předpisy města.

Město Velké Meziříčí,
Radnická 29/1, 594 13
Velké Meziříčí,
identifikátor datové
schránky: gvebwhm

Dle vnitřních předpisů
Oddělení kanceláře tajemníka
města, zejména dle
Organizačního řádu
Městského úřadu Velké
Meziříčí a dle pracovních
náplní jednotlivých
pracovníků stanovených v
rámci systematizace
pracovních míst
uvedených v personálním
programu.

Členové zastupitelstva a
rady města
Orgány města
Žadatel o nahlédnutí do
zápisu z RM, ZM

Zaměstnanecká smlouva

128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
312/2002 Sb., - Zákon o úřednících územních
samosprávných celků,
262/2006 Sb., - Zákoník práce,

Právní povinnost, Splnění
smlouvy,

Zaměstnanec (osoby v
pracovním a obdobném
poměru k městu), členové
orgánů města
(zastupitelstvo, rada,
výbory, komise), osoby na
odborné praxi a
rekvalifikaci

Jméno, příjmení, titul,
datum narození, rodné
číslo, trvalé bydliště, email,
telefon, sjednaná mzda,
KPI, bonusy, číslo účtu k
poukázání mzdy, pracovní
zařazení, osobní spis,

Školení, kurzy

262/2006 Sb., - Zákoník práce,
128/2000 Sb., - Zákon o obcích,

Právní povinnost

Účastníci kurzů a školení

BOZP, školení řidičů atp.

Zdravotní záznamy zaměstnance (vstupní
prohlídka, úrazy na pracovišti, choroby ze
zaměstnání)

262/2006 Sb., - Zákoník práce,
435/2004 Sb., - Zákon o zaměstnanosti,
251/2005 Sb., - Zákon o inspekci práce,
312/2002 Sb., - Zákon o úřednících územních
samosprávných celků,
341/2017 Sb., - Nařízení vlády o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě,
222/2010 Sb., - Nařízení vlády o katalogu prací ve
veřejných službách a správě,
586/1992 Sb., - Zákon o daních z příjmů,
187/2006 Sb., - Zákon o nemocenském pojištění,
120/2001 Sb., - Exekuční řád,
182/2006 Sb., - Insolvenční zákon,
582/1991 Sb., - Zákon o organizaci a provádění
sociálního zabezpečení,
589/1992 Sb., - Zákon o pojistném na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti,
155/1995 Sb., - Zákon o důchodovém pojištění,
37/2003 Sb., - Nařízení vlády o odměnách za výkon
funkce členům zastupitelstev,
592/1992 Sb., - Zákon o pojistném na všeobecné
zdravotní pojištění,
128/2000 Sb., - Zákon o obcích,

Právní povinnost

Zaměstnanec (osoby v
Zpráva lékaře o provedení
pracovním a obdobném
vstupní prohlídky
poměru k městu), členové
orgánů města
(zastupitelstvo, rada,
výbory, komise), osoby na
odborné praxi a
rekvalifikaci

Právní povinnost

Zaměstnanec (osoby v
Záznamy o provedených
pracovním a obdobném
pracovních cestách,
poměru k městu), členové cestovních náhradách
orgánů města
(zastupitelstvo, rada,
výbory, komise), osoby na
odborné praxi a
rekvalifikaci

Zúčtování mezd

Právní povinnost

Zaměstnanec (osoby v
pracovním a obdobném
poměru k městu), členové
orgánů města
(zastupitelstvo, rada,
výbory, komise), osoby na
odborné praxi a
rekvalifikaci

Čerpání zaměstnaneckých benefitů

Právní povinnost

Zaměstnanec (osoby v
Jméno, příjmení, finanční
pracovním a obdobném
limit, nárok na stravenky
poměru k městu), členové
orgánů města
(zastupitelstvo, rada,
výbory, komise), osoby na
odborné praxi a
rekvalifikaci

Pracovní cesty

Zdravotní pojišťovny,
117 Kvalifikace a vzdělávání pracovníků:
OSSZ, Finanční úřad, Úřad 117.1 Kvalifikace a vzdělávání V/10
práce, soudy, exekutoři
117.2 Podklady pro vzdělávání (hmotné zajištění školení, kurzů) S/5
117.3 Adaptační programy zaměstnanců (školení, kurzy) S/5
118 Pracovní poměr
118.1 Osobní spisy (zejména: pracovní smlouva, funkční zařazení, jmenování,
platový výměr, osobní dotazník, doklady o školení a zdravotní způsobilosti, pracovní
hodnocení, pracovní náplň, propouštěcí listy, uvolnění do veřejných funkcí) S/50
118.2 Pracovní doba (pracovní volno, úlevy v práci, práce přesčas, docházka) S/5
118.4 Vedlejší činnost, dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti S/5
118.5 Náhrada škody S/5
118.6 Nemocenské a sociální zabezpečení pracovníků, registr pojištěnců S/10
118.7 Zdravotní pojištění, registr pojištěnců S/10
118.8 Výběrová řízení na obsazení pracovních míst S/5
118.9 Žádosti o zaměstnání S/5
119 Záležitosti pracovně právní
Orgány města
119.1 Pracovní řád, pracovní kázeň A/5
119.2 Postihy podle zákoníku práce S/5
119.3 Pracovně právní spory V/10
119.4 Absence S/5
119.5 Rozbory (stav, počty, platy zaměstnanců aj.) A/5
120 Záležitosti členů obce, výborů a komisí
120.1 Vztahy vyplývající z výkonu funkce neuvolněného člena zastupitelstva S/5
120.3 Evidence čestných prohlášení podle zákona o střetu zájmů:
120.3.1 oznámení S/5
120.3.2 žádost o nahlížení do registru, pořizování výpisů a opisů S/5
120.3.3 sdělení nepravdivosti oznámení S/5
121 Mzdy, půjčky zaměstnancům
121.1 Platový řád V/5
121.2 Katalog funkcí a mzdových tarifů V/5
121.3 Platy:
121.3.3 podklady k odměnám S/3
Zdravotní pojišťovny,
121.4 Mzdové listy S/50
OSSZ, Finanční úřad, Úřad
121.5 Daň z příjmu fyzických osob S/10
práce, soudy
121.6 Výplatní lístky S/5
121.7 Půjčky zaměstnancům S/5

Listinná vyhotovení dokumentace jsou ukládána v
uzamčených prostorách.
Přístup k elektronickým datovým souborům je
zabezpečen hesly v souladu s nastavením
přístupových práv vnitřními předpisy města.

Město Velké Meziříčí,
Radnická 29/1, 594 13
Velké Meziříčí,
identifikátor datové
schránky: gvebwhm

Dle vnitřních předpisů
Oddělení kanceláře tajemníka
města, zejména dle
Organizačního řádu
Městského úřadu Velké
Meziříčí a dle pracovních
náplní jednotlivých
pracovníků stanovených v
rámci systematizace
pracovních míst
uvedených v personálním
programu.

Listinná vyhotovení dokumentace jsou ukládána v
uzamčených prostorách.
Přístup k elektronickým datovým souborům je
zabezpečen hesly v souladu s nastavením
přístupových práv vnitřními předpisy města.

Město Velké Meziříčí,
Radnická 29/1, 594 13
Velké Meziříčí,
identifikátor datové
schránky: gvebwhm

Dle vnitřních předpisů
Odbor správní
města, zejména dle
Oddělení kanceláře tajemníka
Organizačního řádu
Městského úřadu Velké
Meziříčí a dle pracovních
náplní jednotlivých
pracovníků stanovených v
rámci systematizace
pracovních míst
uvedených v personálním
programu.

Listinná vyhotovení dokumentace jsou ukládána v
uzamčených prostorách.
Přístup k elektronickým datovým souborům je
zabezpečen hesly v souladu s nastavením
přístupových práv vnitřními předpisy města.

Město Velké Meziříčí,
Radnická 29/1, 594 13
Velké Meziříčí,
identifikátor datové
schránky: gvebwhm

Dle vnitřních předpisů
Oddělení kanceláře tajemníka
města, zejména dle
Organizačního řádu
Městského úřadu Velké
Meziříčí a dle pracovních
náplní jednotlivých
pracovníků stanovených v
rámci systematizace
pracovních míst
uvedených v personálním
programu.

Orgány města

Listinná vyhotovení dokumentace jsou ukládána v
uzamčených prostorách.
Přístup k elektronickým datovým souborům je
zabezpečen hesly v souladu s nastavením
přístupových práv vnitřními předpisy města.

Město Velké Meziříčí,
Radnická 29/1, 594 13
Velké Meziříčí,
identifikátor datové
schránky: gvebwhm

Dle vnitřních předpisů
Odbor finanční
města, zejména dle
Oddělení kanceláře tajemníka
Organizačního řádu
Městského úřadu Velké
Meziříčí a dle pracovních
náplní jednotlivých
pracovníků stanovených v
rámci systematizace
pracovních míst
uvedených v personálním
programu.

Listinná vyhotovení dokumentace jsou ukládána v
uzamčených prostorách.
Přístup k elektronickým datovým souborům je
zabezpečen hesly v souladu s nastavením
přístupových práv vnitřními předpisy města.

Město Velké Meziříčí,
Radnická 29/1, 594 13
Velké Meziříčí,
identifikátor datové
schránky: gvebwhm

Dle vnitřních předpisů
Odbor finanční
města, zejména dle
Oddělení kanceláře tajemníka
Organizačního řádu
Městského úřadu Velké
Meziříčí a dle pracovních
náplní jednotlivých
pracovníků stanovených v
rámci systematizace
pracovních míst
uvedených v personálním
programu.

Listinná vyhotovení dokumentace jsou ukládána v
uzamčených prostorách.
Přístup k elektronickým datovým souborům je
zabezpečen hesly v souladu s nastavením
přístupových práv vnitřními předpisy města.

Město Velké Meziříčí,
Radnická 29/1, 594 13
Velké Meziříčí,
identifikátor datové
schránky: gvebwhm

Dle vnitřních předpisů
Odbor finanční
města, zejména dle
Oddělení kanceláře tajemníka
Organizačního řádu
Městského úřadu Velké
Meziříčí a dle pracovních
náplní jednotlivých
pracovníků stanovených v
rámci systematizace
pracovních míst
uvedených v personálním
programu.

Zúčtování mezd v
Zdravotní pojišťovny,
jednotlivých měsících,
OSSZ, Finanční úřad, Úřad
čerpání dovolené,
práce, soudy, exekutoři
nemocenská, odvody státu,
odvody ZP, zdravotní
pojišťovna, bankovní
spojení, invalidita, zdravotní
znevýhodnění, stav, děti,
doklady o vzdělání, doklady
o důchodu,

OSSZ, Finanční úřad, Úřad
práce, orgány města

Účetnictví poukázání mezd

Právní povinnost

Zaměstnanec (osoby v
Jméno, příjmení, benefity
pracovním a obdobném
nárok, částka, stravnekový
poměru k městu), členové nárok
orgánů města
(zastupitelstvo, rada,
výbory, komise), osoby na
odborné praxi a
rekvalifikaci

Zdravotní pojišťovny,
OSSZ, Finanční úřad, Úřad
práce, soudy, exekutoři

Orgány města.

Listinná vyhotovení dokumentace jsou ukládána v
uzamčených prostorách.
Přístup k elektronickým datovým souborům je
zabezpečen hesly v souladu s nastavením
přístupových práv vnitřními předpisy města.

Město Velké Meziříčí,
Radnická 29/1, 594 13
Velké Meziříčí,
identifikátor datové
schránky: gvebwhm

Dle vnitřních předpisů
Odbor finanční
města, zejména dle
Oddělení kanceláře tajemníka
Organizačního řádu
Městského úřadu Velké
Meziříčí a dle pracovních
náplní jednotlivých
pracovníků stanovených v
rámci systematizace
pracovních míst
uvedených v personálním
programu.

Po dobu trvání zaměstanneckého poměru

Listinná vyhotovení dokumentace jsou ukládána v
uzamčených prostorách.
Přístup k elektronickým datovým souborům je
zabezpečen hesly v souladu s nastavením
přístupových práv vnitřními předpisy města.

Město Velké Meziříčí,
Radnická 29/1, 594 13
Velké Meziříčí,
identifikátor datové
schránky: gvebwhm

Dle vnitřních předpisů
Oddělení kanceláře tajemníka
města, zejména dle
Organizačního řádu
Městského úřadu Velké
Meziříčí a dle pracovních
náplní jednotlivých
pracovníků stanovených v
rámci systematizace
pracovních míst
uvedených v personálním
programu.

Identifikační údaje/Identita zaměstnance

Oprávněný zájem

Evidence uživatelů IT systémů
(zaměstnanci), management
přístupových práv za účelem
efektivní správy a ochrany
osobních údajů a jiných údajů,
které podléhají obchodnímu či
bankovnímu tajemství

Zaměstnanec (osoby v
Jméno, příjmení, rodné
pracovním a obdobném
číslo, OP, bydliště, telefon,
poměru k městu), členové email,
orgánů města
(zastupitelstvo, rada,
výbory, komise), osoby na
odborné praxi a
rekvalifikaci

Kniha úrazů

Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence
úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu,
262/2006 Sb., - Zákoník práce,

Právní povinnost

Zaměstnanec (osoby v
pracovním a obdobném
poměru k městu), členové
orgánů města
(zastupitelstvo, rada,
výbory, komise), osoby na
odborné praxi a
rekvalifikaci

Jméno, příjmení, datum
Zdravotní pojišťovny,
narození, datum a čas
OSSZ, Finanční úřad, Úřad
úrazu, druh zranění a popis práce, soudy, exekutoři
zraněné části těla, místo
úrazu, při jaké činnosti k
úrazu došlo, popis
úrazového děje, zdroj a
příčiny úrazu, počet hodin
odpracovaných těsně před
vznikem úrazu, počet
zraněných osob,
jméno příjmení svědka
úrazu, druh zranění a
zraněná část těla, podpis
zraněné osoby, podpis
vedoucího zaměstance,

122 Péče o pracovníky
122.1 Pracovní úrazy:
122.1.1 smrtelné a těžké A/10
122.1.2 ostatní S/5
122.2 Dokumentace BOZP V/5

Listinná vyhotovení dokumentace jsou ukládána v
uzamčených prostorách.
Přístup k elektronickým datovým souborům je
zabezpečen hesly v souladu s nastavením
přístupových práv vnitřními předpisy města.

Město Velké Meziříčí,
Radnická 29/1, 594 13
Velké Meziříčí,
identifikátor datové
schránky: gvebwhm

Dle vnitřních předpisů
Oddělení kanceláře tajemníka
města, zejména dle
Organizačního řádu
Městského úřadu Velké
Meziříčí a dle pracovních
náplní jednotlivých
pracovníků stanovených v
rámci systematizace
pracovních míst
uvedených v personálním
programu.

Evidence vedoucích pracovníků
128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
Právní povinnost
příspěvkových organizací (včetně uchazečů 341/2017 Sb., - Nařízení vlády o platových poměrech
o místo), zastupitelů, vedení města
zaměstnanců ve veřejných službách a správě,
222/2010 Sb., - Nařízení vlády o katalogu prací ve
veřejných službách a správě,
250/2000 Sb., - Zákon o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů,
262/2006 Sb., - Zákoník práce,
54/2005, - vyhláška o náležitostech konkursního řízení
a konkursních komisích

Zaměstnanec (osoby v
pracovním a obdobném
poměru k příspěvkové
organizaci města),
členové orgánů města
(zastupitelstvo, rada,
výbory, komise),

Jméno, příjmení, titul,
Zdravotní pojišťovny,
datum narození, rodné
OSSZ, Finanční úřad, Úřad
číslo, trvalé bydliště, email, práce, soudy, exekutoři
telefon, datová schránka,
místo narození, státní
příslušnost, místo pobytu,
předchozí zaměstnavatel,
spis vedoucího pracovníka,
platový výměr, podpis,

118 Pracovní poměr
118.1 Osobní spisy (zejména: pracovní smlouva, funkční zařazení, jmenování,
platový výměr, osobní dotazník, doklady o školení a zdravotní způsobilosti, pracovní
hodnocení, pracovní náplň, propouštěcí listy, uvolnění do veřejných funkcí) S/50

Listinná vyhotovení dokumentace jsou ukládána v
uzamčených prostorách.
Přístup k elektronickým datovým souborům je
zabezpečen hesly v souladu s nastavením
přístupových práv vnitřními předpisy města.

Město Velké Meziříčí,
Radnická 29/1, 594 13
Velké Meziříčí,
identifikátor datové
schránky: gvebwhm

Dle vnitřních předpisů
města, zejména dle
Organizačního řádu
Městského úřadu Velké
Meziříčí a dle pracovních
náplní jednotlivých
pracovníků stanovených v
rámci systematizace
pracovních míst
uvedených v personálním
programu.

Vedení obecní kroniky

132/2006 Sb., - Zákon o kronikách obcí

Občan města
Ostatní osoby v kronice
zmíněné

Jméno, příjmení, titul,
datum narození, trvalé
bydliště,

Není

Listinná vyhotovení dokumentace jsou ukládána v
uzamčených prostorách.
Přístup k elektronickým datovým souborům je
zabezpečen hesly v souladu s nastavením
přístupových práv vnitřními předpisy města.

Město Velké Meziříčí,
Radnická 29/1, 594 13
Velké Meziříčí,
identifikátor datové
schránky: gvebwhm

Dle vnitřních předpisů
Odbor školství a kultury
města, zejména dle
Organizačního řádu
Městského úřadu Velké
Meziříčí a dle pracovních
náplní jednotlivých
pracovníků stanovených v
rámci systematizace
pracovních míst
uvedených v personálním
programu.

Kontrolní činnost

255/2012 Sb., - Zákon o kontrole (kontrolní řád),
Právní povinnost
320/2001 Sb., Zákon o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů
(zákon o finanční kontrole),
416/2004 Sb., - Vyhláška, kterou se provádí zákon č.
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a
o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),
ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002
Sb. a zákona č. 123/2003 Sb.,
250/2000 Sb., - Zákon o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů,

Zaměstnanci
příspěvkových organizací

Jméno, příjmení, titul,
Nejsou
datum narození, rodné
číslo, trvalé bydliště, datová
schránka, podpis,

254 Hospodaření a správa majetku
254.3 Hospodaření s majetkem obce:
254.3.11 revize, kontroly a prohlídky majetku S/5

Listinná vyhotovení dokumentace jsou ukládána v
uzamčených prostorách.
Přístup k elektronickým datovým souborům je
zabezpečen hesly v souladu s nastavením
přístupových práv vnitřními předpisy města.

Město Velké Meziříčí,
Radnická 29/1, 594 13
Velké Meziříčí,
identifikátor datové
schránky: gvebwhm

Dle vnitřních předpisů
Odbor finanční
města, zejména dle
Odbor školství a kultury
Organizačního řádu
Oddělení kanceláře tajemníka
Městského úřadu Velké
Meziříčí a dle pracovních
náplní jednotlivých
pracovníků stanovených v
rámci systematizace
pracovních míst
uvedených v personálním
programu.

451 Školy a školská zařízení
451.1 Školy a školská zařízení zřízená obcí - koncepce A/5

Listinná vyhotovení dokumentace jsou ukládána v
uzamčených prostorách.
Přístup k elektronickým datovým souborům je
zabezpečen hesly v souladu s nastavením
přístupových práv vnitřními předpisy města.

Město Velké Meziříčí,
Radnická 29/1, 594 13
Velké Meziříčí,
identifikátor datové
schránky: gvebwhm

Dle vnitřních předpisů
Odbor školství a kultury
města, zejména dle
Organizačního řádu
Městského úřadu Velké
Meziříčí a dle pracovních
náplní jednotlivých
pracovníků stanovených v
rámci systematizace
pracovních míst
uvedených v personálním
programu.

Zápis dětí do základních a mateřských škol 561/2004 Sb., - Zákon o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon)

Právní povinnost

Právní povinnost

Děti s trvalým pobytem na Jméno, příjmení, bydliště,
území města a jeho
datum narození
místních částí

Zájemce o nahlédnutí.

Ředitelé MŠ, ZŠ

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Odbor školství a kultury
Oddělení kanceláře starosty
Oddělení kanceláře tajemníka

Rozpis rozpočtu škol a školských zařízení
obecního úřadu obce s rozšířenou
působností

561/2004 Sb., školský zákon
Právní povinnost
364/2005 Sb. o dokumentaci škol a školských zařízení

Zaměstnanci škol a
školských zařízení

Funkce, platové zařazení,
průměrný plat

Krajský úřad, MŠMT

177.9 Ostatní dokumenty o finančním hospodaření PO S/5
453.3 Výkazy škol a školských zařízení S/5

Listinná vyhotovení dokumentace jsou ukládána v
uzamčených prostorách.
Přístup k elektronickým datovým souborům je
zabezpečen hesly v souladu s nastavením
přístupových práv vnitřními předpisy města.

Ministerstvo školství
mládeže a tělovýchovy,
Karmelitská 529/5 118
12 Praha 1, identifikátor
datové schránky: vidaawt
Město Velké Meziříčí,
Radnická 29/1, 594 13
Velké Meziříčí,
identifikátor datové
schránky: gvebwhm

Dle vnitřních předpisů
Odbor školství a kultury
města, zejména dle
Organizačního řádu
Městského úřadu Velké
Meziříčí a dle pracovních
náplní jednotlivých
pracovníků stanovených v
rámci systematizace
pracovních míst
uvedených v personálním
programu.

Fyzické a právnické osoby

Není, skartace podkladů probíhá okamžitě po ukončení, nejpozději však po
skončení účetního roku

Listinná vyhotovení dokumentace jsou ukládána v
uzamčených prostorách.
Přístup k elektronickým datovým souborům je
zabezpečen hesly v souladu s nastavením
přístupových práv vnitřními předpisy města.

Město Velké Meziříčí,
Radnická 29/1, 594 13
Velké Meziříčí,
identifikátor datové
schránky: gvebwhm

Dle vnitřních předpisů
Odbor školví a kultury
města, zejména dle
Organizačního řádu
Městského úřadu Velké
Meziříčí a dle pracovních
náplní jednotlivých
pracovníků stanovených v
rámci systematizace
pracovních míst
uvedených v personálním
programu.

Turistické informační centrum - evidence
89/2012 Sb. - Občanský zákoník
obdarrovaných z propagace (skladové
výdejky a pravidla převzetí), půjčovné disků
a klíčů od židovského hřbitova a evidnce
pro e-shop

Souhlas

Žadatel, klient

Jméno, příjmení, firma,
adresa, telefon, e mail

Majetkoprávní transakce, kupní smlouvy

128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
89/2012 Sb., - Občanský zákoník,
256/2013 Sb., - Katastrální zákon,

Právní povinnost, splnění
smlouvy,

Účastníci smluvních
vztahů

Jméno, příjmení, titul,
Orgány města
datum narození, rodné
Registr smluv
číslo, trvalé bydliště, e-mail,
telefon, datová schránka,
číslo občanského průkazu,
bankovní spojeníbydliště,
OP

56 Smlouvy (nejsou-li nedílnou součástí příslušných dokumentů):
56.1 všeobecně V/5
56.2 obchodní (hospodářské) V/5
56.3 nájemní S/5
56.4 pojišťovací V/5
56.5 úvěrové V/5
56.6 o vedení účtu V/5
56.7 darovací V/5
56.8 o dílo S/5
56.9 kupní A/5
56.10 o poskytování služeb V/5
56.11 o zprostředkování V/5
56.12 komisionářské V/5
56.13 veřejnoprávní A/5
56.14 majetkoprávní A/5
56.15 kolektivní A/5
56.16 ostatní V/5

Listinná vyhotovení dokumentace jsou ukládána v
uzamčených prostorách.
Přístup k elektronickým datovým souborům je
zabezpečen hesly v souladu s nastavením
přístupových práv vnitřními předpisy města.

Město Velké Meziříčí,
Radnická 29/1, 594 13
Velké Meziříčí,
identifikátor datové
schránky: gvebwhm

Dle vnitřních předpisů
města, zejména dle
Organizačního řádu
Městského úřadu Velké
Meziříčí a dle pracovních
náplní jednotlivých
pracovníků stanovených v
rámci systematizace
pracovních míst
uvedených v personálním
programu.

Odbor správní
Odbor výstavby a územního rozvoje
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Odbor správy majetku a bytů
Odbor finanční
Odbor školství a kultury
Odbor životního prostředí
Odbor obecní živnostenský úřad
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oddělení investorské činnosti
Oddělení kanceláře starosty
Oddělení kanceláře tajemníka

Pronájmy obecních prostor

128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
89/2012 Sb., - Občanský zákoník,
563/1991 Sb., - Zákon o účetnictví

Právní povinnost, splnění
smlouvy,

Účastníci smluvních
vztahů

Jméno, příjmení, titul,
Orgány města
datum narození, místo
Registr smluv
narození, rodné číslo, trvalé
bydliště, místo pobytu, typ
místa pobytu, státní
příslušnost, e-mail, telefon,
datová schránka,
zaměstnavatel, výše příjmu,
osoby sdílející společnou
domácnost, nesvéprávnost,
insolvence, stav,
příbuzenský vztah, průkaz
totožnosti, žádost o nájem,
podpis, údaje o zdravotním
stavu

56 Smlouvy (nejsou-li nedílnou součástí příslušných dokumentů):
56.3 nájemní S/5

Listinná vyhotovení dokumentace jsou ukládána v
uzamčených prostorách.
Přístup k elektronickým datovým souborům je
zabezpečen hesly v souladu s nastavením
přístupových práv vnitřními předpisy města.

Město Velké Meziříčí,
Radnická 29/1, 594 13
Velké Meziříčí,
identifikátor datové
schránky: gvebwhm

Dle vnitřních předpisů
města, zejména dle
Organizačního řádu
Městského úřadu Velké
Meziříčí a dle pracovních
náplní jednotlivých
pracovníků stanovených v
rámci systematizace
pracovních míst
uvedených v personálním
programu.

Odbor správní
Odbor výstavby a územního rozvoje
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Odbor správy majetku a bytů
Odbor finanční
Oddělení investorské činnosti
Oddělení kanceláře starosty
Oddělení kanceláře tajemníka

Pronájmy bytových a nebytových prostor

128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
89/2012 Sb., - Občanský zákoník,
563/1991 Sb., - Zákon o účetnictví,
182/2006 Sb., - Insolvenční zákon

Právní povinnost, Splnění
smlouvy,

Účastníci smluvních
vztahů

Jméno, příjmení, titul,
Orgány města
datum narození, místo
Registr smluv
narození, rodné číslo, trvalé notář, soud, exekutor
bydliště, místo pobytu, typ
místa pobytu, státní
příslušnost, e-mail, telefon,
datová schránka,
zaměstnavatel, výše příjmu,
osoby sdílející společnou
domácnost, nesvéprávnost,
insolvence, stav,
příbuzenský vztah, průkaz
totožnosti, žádost o nájem,
podpis, údaje o zdravotním
stavu

254 Hospodaření a správa majetku
254.4 Bytový majetek:
254.4.1 hospodaření s byty (přidělování, směna bytů) S/10
254.4.2 modernizace a adaptace bytů S/5
254.4.3 nájemné S/5
255 Nebytové prostory
255.1 Přidělování S/10
255.2 Nájemné S/5
56 Smlouvy (nejsou-li nedílnou součástí příslušných dokumentů):
56.1 všeobecně V/5
56.2 obchodní (hospodářské) V/5
56.3 nájemní S/5

Listinná vyhotovení dokumentace jsou ukládána v
uzamčených prostorách.
Přístup k elektronickým datovým souborům je
zabezpečen hesly v souladu s nastavením
přístupových práv vnitřními předpisy města.

Město Velké Meziříčí,
Radnická 29/1, 594 13
Velké Meziříčí,
identifikátor datové
schránky: gvebwhm

Dle vnitřních předpisů
města, zejména dle
Organizačního řádu
Městského úřadu Velké
Meziříčí a dle pracovních
náplní jednotlivých
pracovníků stanovených v
rámci systematizace
pracovních míst
uvedených v personálním
programu.

Odbor správní
Odbor výstavby a územního rozvoje
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Odbor správy majetku a bytů
Odbor finanční
Oddělení investorské činnosti
Oddělení kanceláře starosty
Oddělení kanceláře tajemníka

Nájemci obecních bytových a nebytových
prostor

128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
89/2012 Sb., - Občanský zákoník,
563/1991 Sb., - Zákon o účetnictví,

Právní povinnost, Splnění
smlouvy,

Účastníci smluvních
vztahů

Jméno, příjmení, titul,
Orgány města
datum narození, místo
Registr smluv
narození, rodné číslo, trvalé
bydliště, místo pobytu, typ
místa pobytu, státní
příslušnost, e-mail, telefon,
datová schránka,
zaměstnavatel, výše příjmu,
osoby sdílející společnou
domácnost, nesvéprávnost,
insolvence, stav,
příbuzenský vztah, průkaz
totožnosti, žádost o nájem,
podpis, údaje o zdravotním
stavu

56 Smlouvy (nejsou-li nedílnou součástí příslušných dokumentů):
56.3 nájemní S/5

Listinná vyhotovení dokumentace jsou ukládána v
uzamčených prostorách.
Přístup k elektronickým datovým souborům je
zabezpečen hesly v souladu s nastavením
přístupových práv vnitřními předpisy města.

Město Velké Meziříčí,
Radnická 29/1, 594 13
Velké Meziříčí,
identifikátor datové
schránky: gvebwhm

Dle vnitřních předpisů
města, zejména dle
Organizačního řádu
Městského úřadu Velké
Meziříčí a dle pracovních
náplní jednotlivých
pracovníků stanovených v
rámci systematizace
pracovních míst
uvedených v personálním
programu.

Odbor správní
Odbor výstavby a územního rozvoje
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Odbor správy majetku a bytů
Odbor finanční
Oddělení investorské činnosti
Oddělení kanceláře starosty
Oddělení kanceláře tajemníka

Nájemní smlouvy

89/2012 Sb., - Občanský zákoník,
128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
Sb., - Insolvenční zákon
563/1991 Sb., - Zákon o účetnictví,

182/2006

Právní povinnost, Splnění
smlouvy,

Účastníci smluvních
vztahů

Jméno, příjmení, titul,
Orgány města
datum narození, místo
Registr smluv
narození, rodné číslo, trvalé notář, soud
bydliště, místo pobytu, typ
místa pobytu, státní
příslušnost, e-mail, telefon,
datová schránka,
zaměstnavatel, výše příjmu,
osoby sdílející společnou
domácnost, nesvéprávnost,
insolvence, stav,
příbuzenský vztah, průkaz
totožnosti, žádost o nájem,
podpis, údaje o zdravotním
stavu

56 Smlouvy (nejsou-li nedílnou součástí příslušných dokumentů):
56.3 nájemní S/5

Listinná vyhotovení dokumentace jsou ukládána v
uzamčených prostorách.
Přístup k elektronickým datovým souborům je
zabezpečen hesly v souladu s nastavením
přístupových práv vnitřními předpisy města.

Město Velké Meziříčí,
Radnická 29/1, 594 13
Velké Meziříčí,
identifikátor datové
schránky: gvebwhm

Dle vnitřních předpisů
města, zejména dle
Organizačního řádu
Městského úřadu Velké
Meziříčí a dle pracovních
náplní jednotlivých
pracovníků stanovených v
rámci systematizace
pracovních míst
uvedených v personálním
programu.

Právní povinnost

Účastníci smluvních
vztahů

Jméno, příjmení, trvalé
bydliště, č. jednotky,

Orgány města

181 Účetnictví:
181.1 Účetní výkazy:
181.1.1 roční účetní výkazy, roční účetní závěrky, audit A/10
181.1.2 měsíční účetní výkazy, měsíční účetní závěrky S/10
181.2 Účetní doklady o výdajích a příjmech v hotovosti S/10
181.3 Faktury S/10
181.4 Účetní doklady o nakládání s majetkem S/10
181.5 Inventární karty hmotného majetku (kromě zásob nebo účetních písemností)
S/5
181.6 Seznamy číselných znaků nebo jiných symbolů a zkratek S/59)
181.7 Ostatní účetní dokumenty S/5
181.8 Účetní doklady týkající se nezaplacených pohledávek či nesplněných
závazků S/101)
181.9 Účetní doklady z prostředků EU S/1016)
181.10 Vyúčtování z výherních automatů S/5
181.11 Agenda dotací V/20
181.12 Úvěry, záruky a dokumenty s obdobnou funkcí S/5
181.13 Cenné papíry, akcie V/101)
181.14 Projekčně programová dokumentace pro vedení účetnictví V/10

Listinná vyhotovení dokumentace jsou ukládána v
uzamčených prostorách.
Přístup k elektronickým datovým souborům je
zabezpečen hesly v souladu s nastavením
přístupových práv vnitřními předpisy města.

Město Velké Meziříčí,
Radnická 29/1, 594 13
Velké Meziříčí,
identifikátor datové
schránky: gvebwhm

Dle vnitřních předpisů
Odbor správy majetku a bytů
města, zejména dle
Odbor finanční
Organizačního řádu
Městského úřadu Velké
Meziříčí a dle pracovních
náplní jednotlivých
pracovníků stanovených v
rámci systematizace
pracovních míst
uvedených v personálním
programu.

625 Agendy CZECH POINTu
625.1 Písemné žádosti o výpis z rejstříku trestů včetně úředně ověřených plných
mocí S/2
625.2 Evidence provedených konverzí dokumentů S/10
625.3 Žádosti o výpis z informačního systému veřejné správy S/5
625.4 Žádosti o výpis – ostatní S/1
625.5 Evidence vydaných ověřených výstupů z informačního systému veřejné
správy S/5
625.6 Vydané výstupy S/1
625.7 Agendy ISDS S/6
625.8 Datové schránky – žádosti, potvrzení, oznámení S/3
91 Veřejné zakázky, výběrové řízení
91.1 Veřejné zakázky V/10
91.2 Výběrové řízení V/5
91.3 Veřejné zakázky financované z prostředků strukturálních fondů EU V/10

Listinná vyhotovení dokumentace jsou ukládána v
uzamčených prostorách.
Přístup k elektronickým datovým souborům je
zabezpečen hesly v souladu s nastavením
přístupových práv vnitřními předpisy města.

Český úřad zeměměřický
a katastrální, Pod
sídlištěm 1800/9
Kobylisy, 18211 Praha 8,
identifikátor datové
schránky: uuaaatg

Dle organizační struktury Odbor správní
správce
Odbor obecní živnostenský úřad
(http://www.cuzk.cz/Uvod.
aspx/ ).

Listinná vyhotovení dokumentace jsou ukládána v
uzamčených prostorách.
Přístup k elektronickým datovým souborům je
zabezpečen hesly v souladu s nastavením
přístupových práv vnitřními předpisy města.

Město Velké Meziříčí,
Radnická 29/1, 594 13
Velké Meziříčí,
identifikátor datové
schránky: gvebwhm

Dle vnitřních předpisů
města, zejména dle
Organizačního řádu
Městského úřadu Velké
Meziříčí a dle pracovních
náplní jednotlivých
pracovníků stanovených v
rámci systematizace
pracovních míst
uvedených v personálním
programu.

Odbor správní
Odbor výstavby a územního rozvoje
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Odbor správy majetku a bytů
Odbor finanční
Odbor školství a kultury
Odbor životního prostředí
Odbor obecní živnostenský úřad
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oddělení investorské činnosti
Oddělení kanceláře starosty
Oddělení kanceláře tajemníka

56 Smlouvy (nejsou-li nedílnou součástí příslušných dokumentů):
56.1 všeobecně V/5
56.2 obchodní (hospodářské) V/5
56.3 nájemní S/5
56.4 pojišťovací V/5
56.5 úvěrové V/5
56.6 o vedení účtu V/5
56.7 darovací V/5
56.8 o dílo S/5
56.9 kupní A/5
56.10 o poskytování služeb V/5
56.11 o zprostředkování V/5
56.12 komisionářské V/5
56.13 veřejnoprávní A/5
56.14 majetkoprávní A/5
56.15 kolektivní A/5
56.16 ostatní V/5
91 Veřejné zakázky, výběrové řízení
91.1 Veřejné zakázky V/10
91.2 Výběrové řízení V/5
91.3 Veřejné zakázky financované z prostředků strukturálních fondů EU V/10

Listinná vyhotovení dokumentace jsou ukládána v
uzamčených prostorách.
Přístup k elektronickým datovým souborům je
zabezpečen hesly v souladu s nastavením
přístupových práv vnitřními předpisy města.

Město Velké Meziříčí,
Radnická 29/1, 594 13
Velké Meziříčí,
identifikátor datové
schránky: gvebwhm

Dle vnitřních předpisů
města, zejména dle
Organizačního řádu
Městského úřadu Velké
Meziříčí a dle pracovních
náplní jednotlivých
pracovníků stanovených v
rámci systematizace
pracovních míst
uvedených v personálním
programu.

Odbor správní
Odbor výstavby a územního rozvoje
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Odbor správy majetku a bytů
Odbor finanční
Odbor školství a kultury
Odbor životního prostředí
Odbor obecní živnostenský úřad
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oddělení investorské činnosti
Oddělení kanceláře starosty
Oddělení kanceláře tajemníka

Dle vnitřních předpisů
Odbor finanční
města, zejména dle
Organizačního řádu
Městského úřadu Velké
Meziříčí a dle pracovních
náplní jednotlivých
pracovníků stanovených v
rámci systematizace
pracovních míst
uvedených v personálním
programu.
Dle vnitřních předpisů
Odbor finanční
města, zejména dle
Organizačního řádu
Městského úřadu Velké
Meziříčí a dle pracovních
náplní jednotlivých
pracovníků stanovených v
rámci systematizace
pracovních míst
uvedených v personálním
programu.

Ekonomická historie plateb nájemného

128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
89/2012 Sb., - Občanský zákoník,
563/1991 Sb., - Zákon o účetnictví,

Katastr nemovitostí

256/2013 Sb., - Zákon o katastru nemovitostí
Právní povinnost
(katastrální zákon),
Vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí
(katastrální vyhláška),
21/2006 Sb., - Zákon o ověřování,
36/2006 Sb., - Vyhláška o ověřování shody opisu nebo
kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu,
634/2004 Sb., - Zákon o správních poplatcích

Žadatel

Jméno, příjmení, titul,
datum narození, rodné
číslo, bydliště, datová
schránka,

Nejsou

Veřejné zakázky

134/2016 Sb., - Zákon o zadávání veřejných zakázek,
89/2012 Sb., - Občanský zákoník,
340/2015 Sb., - Zákon o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv)

Právní povinnost, Splnění
smlouvy,

Zájemce o veřejnou
zakázku

Jméno, příjmení, titul,
datum narození, trvalé
bydliště, e-mail, telefon,
datová schránka,
insolvence, podpis,

Orgány města
Registr smluv

Obchodní vztahy (dodavatelské,
odběratelské)

28/2000 Sb., - Zákon o obcích,
89/2012 Sb., - Občanský zákoník,
250/2000 Sb., - Zákon o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů,
134/2016 Sb., - Zákon o zadávání veřejných zakázek,
340/2015 Sb., - Zákon o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv)

Právní povinnost, Splnění
smlouvy

Účastníci smluvních
vztahů

Jméno, příjmení, titul,
Orgány města
datum narození, trvalé
Registr smluv
bydliště, kontaktní adresa, notář, soud, exekutor
emial, telefon, datová
schránka, bankovní spojení,
IČO/DIČ, podpis, smlouva,
objednávka, faktura, rodné
číslo

Místní poplatky

565/1990 Sb., - Zákon o místních poplatcích,
280/2009 Sb., - Daňový řád,
634/2004 Sb., - Zákon o správních poplatcích,
128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
182/2006 Sb., - Insolvenční zákon

Právní povinnost

Fyzické osoby - poplatníci Jméno, příjmení, titul,
Správce poplatků, notář,
datum narození, rodné
soud, exekutor
číslo, trvalé bydliště, datová
schránka, místo pobytu,
průkaz totožnosti, bankovní
spojení, výměry důchodů,
kopie průkazu ZTP, TP,

178 Daně, dávky, poplatky
178.4 Místní daně a poplatky S/10

Listinná vyhotovení dokumentace jsou ukládána v
uzamčených prostorách.
Přístup k elektronickým datovým souborům je
zabezpečen hesly v souladu s nastavením
přístupových práv vnitřními předpisy města.

Město Velké Meziříčí,
Radnická 29/1, 594 13
Velké Meziříčí,
identifikátor datové
schránky: gvebwhm

Platební styk

370/2017 Sb., - Zákon o platebním styku,

Právní povinnost

Žadatel
Jméno, příjmení, číslo
Orgány města
Občan města
bankovního účtu, IČO, DIČ, Bankovní instituce
Ostatní osoby, jejichž
částka,
údaje jsou vedené v rámci
výkonu státní správy v
přenesené působnosti či
výkonu samostatné
působnosti

181 Účetnictví:
181.2 Účetní doklady o výdajích a příjmech v hotovosti S/10
181.3 Faktury S/10
181.4 Účetní doklady o nakládání s majetkem S/10
181.6 Seznamy číselných znaků nebo jiných symbolů a zkratek S/59)
181.7 Ostatní účetní dokumenty S/5
181.8 Účetní doklady týkající se nezaplacených pohledávek či nesplněných
závazků S/101)

Listinná vyhotovení dokumentace jsou ukládána v
uzamčených prostorách.
Přístup k elektronickým datovým souborům je
zabezpečen hesly v souladu s nastavením
přístupových práv vnitřními předpisy města.

Město Velké Meziříčí,
Radnická 29/1, 594 13
Velké Meziříčí,
identifikátor datové
schránky: gvebwhm

Odbor správní
Odbor výstavby a územního rozvoje
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Odbor správy majetku a bytů
Odbor finanční
Oddělení investorské činnosti
Oddělení kanceláře starosty
Oddělení kanceláře tajemníka

Vedení účetnictví

128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
563/1991 Sb., - Zákon o účetnictví,
235/2004 Sb., - Zákon o dani z přidané hodnoty,
250/2000 Sb., - Zákon o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů,
219/2000 Sb., - Zákon o majetku ČR a jejím
vystupování v právních vztazích,
220/2013 Sb., - Vyhláška o požadavcích na
schvalování účetních závěrek některých vybraných
účetních jednotek,

Právní povinnost

Žadatel
Občan města
Ostatní osoby, jejichž
údaje jsou vedené v rámci
výkonu státní správy v
přenesené působnosti či
výkonu samostatné
působnosti

Jméno, příjmení, titul,
Orgány města
datum narození, trvalé
bydliště, sídlo podnikání, email, telefon, datová
schránka, IČO/ DIČ,
bankovní spojení, podpis

178 Daně, dávky, poplatky
178.1 Všeobecné záležitosti státních příjmů a příjmů obcí S/10
178.2 Jiné příjmy (s výjimkou uvedených níže) S/10
178.3 Rejstříky, katastry, výkazy apod., likvidace nedoplatků V/10
178.4 Místní daně a poplatky S/10
178.5 Daň z přidané hodnoty S/10
178.6 Daně placené obcí S/10
179 Vymáhání pohledávek S/15
181 Účetnictví:
181.1 Účetní výkazy:
181.1.1 roční účetní výkazy, roční účetní závěrky, audit A/10
181.1.2 měsíční účetní výkazy, měsíční účetní závěrky S/10
181.2 Účetní doklady o výdajích a příjmech v hotovosti S/10
181.3 Faktury S/10
181.4 Účetní doklady o nakládání s majetkem S/10
181.5 Inventární karty hmotného majetku (kromě zásob nebo účetních písemností)
S/5
181.6 Seznamy číselných znaků nebo jiných symbolů a zkratek S/5
181.7 Ostatní účetní dokumenty S/5
181.8 Účetní doklady týkající se nezaplacených pohledávek či nesplněných
závazků S/101)
181.9 Účetní doklady z prostředků EU S/10
181.10 Vyúčtování z výherních automatů S/5
181.11 Agenda dotací V/20
181.12 Úvěry, záruky a dokumenty s obdobnou funkcí S/5
181.13 Cenné papíry, akcie V/101)
181.14 Projekčně programová dokumentace pro vedení účetnictví V/10

Listinná vyhotovení dokumentace jsou ukládána v
uzamčených prostorách.
Přístup k elektronickým datovým souborům je
zabezpečen hesly v souladu s nastavením
přístupových práv vnitřními předpisy města.

Město Velké Meziříčí,
Radnická 29/1, 594 13
Velké Meziříčí,
identifikátor datové
schránky: gvebwhm

Dle vnitřních předpisů
Odbor finanční
města, zejména dle
Organizačního řádu
Městského úřadu Velké
Meziříčí a dle pracovních
náplní jednotlivých
pracovníků stanovených v
rámci systematizace
pracovních míst
uvedených v personálním
programu.

Vymáhání dlužných částek

128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
280/2009 Sb., - Daňový řád,
500/2004
Sb., - Správní řád
182/2006
Sb., - Insolvenční zákon
120/2001 Sb., Exekuční řád

Právní povinnost

Dlužníci

Jméno, příjmení, titul,
Soudy, exekutoři, orgány
datum narození, rodné
města, osoby zúčastněné
číslo, trvalé bydliště, datová na správě daní
schránka, místo narození,
místo pobytu, státní
příslušnost, podpis,

Listinná vyhotovení dokumentace jsou ukládána v
uzamčených prostorách.
Přístup k elektronickým datovým souborům je
zabezpečen hesly v souladu s nastavením
přístupových práv vnitřními předpisy města.

Město Velké Meziříčí,
Radnická 29/1, 594 13
Velké Meziříčí,
identifikátor datové
schránky: gvebwhm

Dle vnitřních předpisů
Odbor finanční
města, zejména dle
Organizačního řádu
Městského úřadu Velké
Meziříčí a dle pracovních
náplní jednotlivých
pracovníků stanovených v
rámci systematizace
pracovních míst
uvedených v personálním
programu.

Pojistné události

128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
89/2012 Sb., - Občanský zákoník

Právní povinnost, splnění
Účastníci smluvních
smlouvy, nezbytné pro účely
vztahů
oprávněných zájmů
příslušného správce nebo třetí
strany

179 Vymáhání pohledávek S/15
181 Účetnictví:
181.1 Účetní výkazy:
181.1.1 roční účetní výkazy, roční účetní závěrky, audit A/10
181.1.2 měsíční účetní výkazy, měsíční účetní závěrky S/10
181.2 Účetní doklady o výdajích a příjmech v hotovosti S/10
181.3 Faktury S/10
181.4 Účetní doklady o nakládání s majetkem S/10
181.5 Inventární karty hmotného majetku (kromě zásob nebo účetních písemností)
S/5
181.6 Seznamy číselných znaků nebo jiných symbolů a zkratek S/59)
181.7 Ostatní účetní dokumenty S/5
181.8 Účetní doklady týkající se nezaplacených pohledávek či nesplněných
závazků S/101)
181.9 Účetní doklady z prostředků EU S/1016)
56 Smlouvy (nejsou-li nedílnou součástí příslušných dokumentů):
56.4 pojišťovací V/5

Listinná vyhotovení dokumentace jsou ukládána v
uzamčených prostorách.
Přístup k elektronickým datovým souborům je
zabezpečen hesly v souladu s nastavením
přístupových práv vnitřními předpisy města.

Město Velké Meziříčí,
Radnická 29/1, 594 13
Velké Meziříčí,
identifikátor datové
schránky: gvebwhm

Dle vnitřních předpisů
Odbor finanční
města, zejména dle
Organizačního řádu
Městského úřadu Velké
Meziříčí a dle pracovních
náplní jednotlivých
pracovníků stanovených v
rámci systematizace
pracovních míst
uvedených v personálním
programu.

Likvidace faktur

563/1991 Sb., - Zákon o účetnictví,

Právní povinnost

Žadatel
Jméno, příjmení, IČO, DIČ,
Občan města
adresa sídla v případě
Ostatní osoby, jejichž
faktury FO,
údaje jsou vedené v rámci
výkonu státní správy v
přenesené působnosti či
výkonu samostatné
působnosti

Nejsou

181 Účetnictví:
181.3 Faktury S/10

Listinná vyhotovení dokumentace jsou ukládána v
uzamčených prostorách.
Přístup k elektronickým datovým souborům je
zabezpečen hesly v souladu s nastavením
přístupových práv vnitřními předpisy města.

Město Velké Meziříčí,
Radnická 29/1, 594 13
Velké Meziříčí,
identifikátor datové
schránky: gvebwhm

Dle vnitřních předpisů
Odbor finanční
města, zejména dle
Organizačního řádu
Městského úřadu Velké
Meziříčí a dle pracovních
náplní jednotlivých
pracovníků stanovených v
rámci systematizace
pracovních míst
uvedených v personálním
programu.

Potvrzení o osobním daňovém účtu dle §
151 odst. 1 daňového řádu (potvrzení o
bezdlužnosti)

280/2009 Sb., daňový řád

Právní povinnost

Žadatel

Jméno, příjmení, datum
narození, bydliště

Orgány města

52.1 Součinnost se správními úřady V/5

Listinná vyhotovení dokumentace jsou ukládána v
uzamčených prostorách.
Přístup k elektronickým datovým souborům je
zabezpečen hesly v souladu s nastavením
přístupových práv vnitřními předpisy města.

Město Velké Meziříčí,
Radnická 29/1, 594 13
Velké Meziříčí,
identifikátor datové
schránky: gvebwhm

Dle vnitřních předpisů
Odbor finanční
města, zejména dle
Organizačního řádu
Městského úřadu Velké
Meziříčí a dle pracovních
náplní jednotlivých
pracovníků stanovených v
rámci systematizace
pracovních míst
uvedených v personálním
programu.

Agenda Rybářství

99/2004 Sb., - Zákon o rybářství,
128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
500/2004 Sb., - Správní řád,
634/2004 Sb., - Zákon o správních poplatcích,

Právní povinnost

Žadatel
Účastníci řízení

Jméno, příjmení, titul,
datum narození, trvalé
bydliště,

Orgány města
Dotčené správní orgány

207 Rybářství
207.1 Rybářské revíry A/5
207.2 Rybníky rybníkářsky neobhospodařované A/5
207.3 Plánování a rybářské hospodaření V/20
207.4 Rybářský hospodář a rybářská stráž A/5
207.5 Evidence rybářských lístků:
207.5.1 rybářské lístky s platností na jeden rok S/510)
207.5.2 rybářské lístky s platností na tři roky S/510)
207.5.3 rybářské lístky s platností na deset let S/510)
207.6 Náhrady škod V/5

Listinná vyhotovení dokumentace jsou ukládána v
uzamčených prostorách.
Přístup k elektronickým datovým souborům je
zabezpečen hesly v souladu s nastavením
přístupových práv vnitřními předpisy města.

Město Velké Meziříčí,
Radnická 29/1, 594 13
Velké Meziříčí,
identifikátor datové
schránky: gvebwhm

Dle vnitřních předpisů
Odbor životního prostředí
města, zejména dle
Organizačního řádu
Městského úřadu Velké
Meziříčí a dle pracovních
náplní jednotlivých
pracovníků stanovených v
rámci systematizace
pracovních míst
uvedených v personálním
programu.

Rybářské lístky

99/2004 Sb., - Zákon o rybářství,
128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
500/2004 Sb., - Správní řád,
634/2004 Sb., - Zákon o správních poplatcích,

Právní povinnost

Žadatel
Účastníci řízení

Jméno, příjmení, datum
narození, místo narození,
trvalé bydliště, podpis

Orgány města
Dotčené správní orgány

207 Rybářství
207.5 Evidence rybářských lístků:
207.5.1 rybářské lístky s platností na jeden rok S/510)
207.5.2 rybářské lístky s platností na tři roky S/510)
207.5.3 rybářské lístky s platností na deset let S/510)

Listinná vyhotovení dokumentace jsou ukládána v
uzamčených prostorách.
Přístup k elektronickým datovým souborům je
zabezpečen hesly v souladu s nastavením
přístupových práv vnitřními předpisy města.

Město Velké Meziříčí,
Radnická 29/1, 594 13
Velké Meziříčí,
identifikátor datové
schránky: gvebwhm

Dle vnitřních předpisů
Odbor životního prostředí
města, zejména dle
Organizačního řádu
Městského úřadu Velké
Meziříčí a dle pracovních
náplní jednotlivých
pracovníků stanovených v
rámci systematizace
pracovních míst
uvedených v personálním
programu.

Jméno, příjmení, titul,
Orgány města
datum narození, trvalé
Registr smluv
bydliště, místo pobytu, email, telefon, datová
schránka, bankovní spojení,
číslo pojistné smlouvy,
průkaz totožnosti - kopie,
technický průkaz vozidla,
spis pojistné události,
podpis,

128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
Právní povinnost
500/2004 Sb., - Správní řád,
250/2016 Sb., - Zákon o odpovědnosti za přestupky a
řízení o nich,
251/2016 Sb., - Zákon o některých přestupcích,
634/2004 Sb., - Zákon o správních poplatcích,
114/1992 Sb., - Zákon o ochraně přírody a krajiny,
334/1992 Sb., - Zákon o ochraně zemědělského
půdního fondu,
185/2001 Sb., - Zákon o odpadech a o změně
některých dalších zákonů,
383/2001 Sb., - Vyhláška o podrobnostech nakládání s
odpady,
294/2005 Sb., - Vyhláška o podmínkách ukládání
odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu
terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o
podrobnostech nakládání s odpady,
93/2016 Sb., - Vyhláška o Katalogu odpadů,
352/2008 Sb., - Vyhláška o podrobnostech nakládání s
odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu
vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících
v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků a o
informačním systému sledování toků vybraných
autovraků (o podrobnostech nakládání s autovraky),
437/2016 Sb., - Vyhláška o podmínkách použití
upravených kalů na zemědělské půdě a změně
vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání
s odpady a změně vyhlášky č. 341/2008 Sb., o
podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými
odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o
podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich
využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č.
383/2001 Sb., -o Zákon
podrobnostech
nakládání s odpady
Agenda myslivosti - lovecké lístky, evidence 449/2001
o myslivosti,
Právní povinnost
honiteb
500/2004 Sb., - Správní řád,
634/2004 Sb., - Zákon o správních poplatcích,
128/2000 Sb., - Zákon o obcích,

Žadatel
Účastníci řízení

Jméno, příjmení, titul,
Orgány města
datum narození, rodné
Dotčené správní orgány
číslo, trvalé bydliště, datová
schránka, podpis,

249 Odpadové hospodářství
249.1 Správní řízení návrhová - souhlasy k nakládání s odpady A/5
249.2 Správní řízení z úřední povinnosti (sankce, nápravná opatření, nařízení
odstranění odpadu, zákaz činnosti) A/5
249.3 Evidence odpadů a zařízení (původci, oprávněné osoby, dopravní firmy) A/5
249.5 Komunální odpad S/5

Listinná vyhotovení dokumentace jsou ukládána v
uzamčených prostorách.
Přístup k elektronickým datovým souborům je
zabezpečen hesly v souladu s nastavením
přístupových práv vnitřními předpisy města.

Město Velké Meziříčí,
Radnická 29/1, 594 13
Velké Meziříčí,
identifikátor datové
schránky: gvebwhm

Dle vnitřních předpisů
Odbor životního prostředí
města, zejména dle
Organizačního řádu
Městského úřadu Velké
Meziříčí a dle pracovních
náplní jednotlivých
pracovníků stanovených v
rámci systematizace
pracovních míst
uvedených v personálním
programu.

Žadatel
Účastníci řízení

Jméno, příjmení, titul,
datum narození, trvalé
bydliště,

Listinná vyhotovení dokumentace jsou ukládána v
uzamčených prostorách.
Přístup k elektronickým datovým souborům je
zabezpečen hesly v souladu s nastavením
přístupových práv vnitřními předpisy města.

Město Velké Meziříčí,
Radnická 29/1, 594 13
Velké Meziříčí,
identifikátor datové
schránky: gvebwhm

Dle vnitřních předpisů
Odbor životního prostředí
města, zejména dle
Organizačního řádu
Městského úřadu Velké
Meziříčí a dle pracovních
náplní jednotlivých
pracovníků stanovených v
rámci systematizace
pracovních míst
uvedených v personálním
programu.

Správní řízení v oblasti životního prostředí

114/1992 Sb., - Zákon o ochraně přírody a krajiny,
201/2012 Sb., - Zákon o ochraně ovzduší,
254/2001 Sb., - Zákon o vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon),
185/2001 Sb., - Zákon o odpadech a o změně
některých dalších zákonů,
634/2004 Sb., - Zákon o správních poplatcích,
500/2004 Sb., - Správní řád,
89/2012 Sb., - Občanský zákoník,
128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
+ další složkové zákony z oblasti ochrany životního
prostředí,

Právní povinnost

Žadatel
Účastníci řízení

Jméno, příjmení, titul, trvalé Orgány města
bydliště, e-mail, telefon,
Dotčené správní orgány
místo pobytu, číslo
pozemku, podpis, spis
řízení

Listinná vyhotovení dokumentace jsou ukládána v
uzamčených prostorách.
Přístup k elektronickým datovým souborům je
zabezpečen hesly v souladu s nastavením
přístupových práv vnitřními předpisy města.

Město Velké Meziříčí,
Radnická 29/1, 594 13
Velké Meziříčí,
identifikátor datové
schránky: gvebwhm

Dle vnitřních předpisů
Odbor životního prostředí
města, zejména dle
Organizačního řádu
Městského úřadu Velké
Meziříčí a dle pracovních
náplní jednotlivých
pracovníků stanovených v
rámci systematizace
pracovních míst
uvedených v personálním
programu.

Hřbitovní agendy

256/2001 Sb., - Zákon o pohřebnictví,
128/2000 Sb., - Zákon o obcích,

Právní povinnost

Žadatel
Jméno, příjmení, rodné
Ostatní osoby, jejichž
číslo, trvalé bydliště, číslo
údaje jsou vedené v rámci hrobu, podpis
výkonu státní správy v
přenesené působnosti či
výkonu samostatné
působnosti

206 Myslivost
206.1 Uznání honiteb A/5
206.2 Nájemní smlouvy V/5
206.3 Myslivecké plánování a statistika V/20
206.4 Oblasti pro chov zvěře V/5
206.5 Lovecké lístky (evidence) S/510)
206.6 Náhrada škod V/5
206.7 Myslivecký hospodář, myslivecká stráž A/5
206.8 Povolení lovu ve zvláštních případech A/5
206.9 Evidence honebních společenstev A/10
206.10 Nehonební pozemky V/5
206.11 Chov zvěře v zajetí, lovečtí dravci V/10
206.12 Chovatelské přehlídky A/5
221 Lesní hospodářství:
221.1 Pozemky určené k plnění funkcí lesa: A/20
221.1.1 prohlášení pozemku za pozemek určený k plnění funkce lesa A/5
221.1.2 rozhodnutí v pochybnostech A/5
221.1.3 souhlasy k projektovým úkolům a územním rozhodnutím A/5
221.1.4 dělení lesních pozemků A/5
221.1.5 odnětí pozemků k plnění funkcí lesa A/5
221.1.6 omezení využívání pozemků pro plnění funkcí lesa A/10
221.2 Užívání lesů:
221.2.1 dočasné omezení nebo vyloučení vstupu do lesů V/5
221.2.2 výjimka ze zákazu některých činností v lese V/5
221.2.3 stanovení podmínek sportovní akce V/5
221.2.4 opatření k zabezpečení osob a majetku V/10
221.3 Hospodářská úprava lesů:
221.3.1 vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov V/5
221.3.2 reprodukční materiál lesních dřevin A/5
221.4 Hospodaření v lesích:
221.4.1 uznání výběrových stromů a lesních porostů pro sběr semen A/10
221.4.2 uložení opatření v případech mimořádných okolností V/5
221.4.3 výjimka z velikosti či šíře holé seče V/5
221.4.4 povolení delších lhůt pro zalesnění a zajištění kultur V/10
221.4.5 nesouhlas s těžbou v lesích bez převzaté lesní hospodářské osnovy V/5
221.4.6 výjimka ze zákazu mýtní těžby v porostech do osmdesáti let věku V/10
221.4.7 podmínky a výše náhrady lesní dopravy po cizích pozemcích V/5
221.4.8 pověření výkonem funkce odborného lesního hospodáře A/10
221.4.9 udělení nebo odnětí licencí pro výkon funkce lesního hospodáře A/10
221.4.10 souhlas s těžbou uznaných stromů nebo porostů V/5
221.5 Ochrana lesů:
221.5.1 opatření k odvrácení hrozícího nebezpečí V/5
221.5.2 opatření proti rozšíření škůdců V/5
221.5.3 opatření ke zlepšení stavu lesa V/5
221.5.4 lesní stráž A/10
221.5.5
odborní lesní
hospodáři
A/10
260 Pohřebnictví,
evidence
hrobů
260.1 Pohřebnictví, sociální pohřby V/10
260.2 Evidence hrobů A/5
260.3 Evidence válečných hrobů a pietní místa A/5

Listinná vyhotovení dokumentace jsou ukládána v
uzamčených prostorách.
Přístup k elektronickým datovým souborům je
zabezpečen hesly v souladu s nastavením
přístupových práv vnitřními předpisy města.

Město Velké Meziříčí,
Radnická 29/1, 594 13
Velké Meziříčí,
identifikátor datové
schránky: gvebwhm

Dle vnitřních předpisů
Odbor životního prostředí
města, zejména dle
Organizačního řádu
Městského úřadu Velké
Meziříčí a dle pracovních
náplní jednotlivých
pracovníků stanovených v
rámci systematizace
pracovních míst
uvedených v personálním
programu.

Kácení stromů

114/1992 Sb., - Zákon o ochraně přírody a krajiny,
Vyhláška č. 175/2006, kterou se provádějí některá
ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny,

Právní povinnost

Žadatel
Účastníci řízení

246 Ochrana přírody
246.15 Kácení dřevin rostoucích mimo les V/5

Listinná vyhotovení dokumentace jsou ukládána v
uzamčených prostorách.
Přístup k elektronickým datovým souborům je
zabezpečen hesly v souladu s nastavením
přístupových práv vnitřními předpisy města.

Město Velké Meziříčí,
Radnická 29/1, 594 13
Velké Meziříčí,
identifikátor datové
schránky: gvebwhm

Dle vnitřních předpisů
Odbor životního prostředí
města, zejména dle
Organizačního řádu
Městského úřadu Velké
Meziříčí a dle pracovních
náplní jednotlivých
pracovníků stanovených v
rámci systematizace
pracovních míst
uvedených v personálním
programu.

Agenda odpady

Orgány města
Dotčené správní orgány

Orgány města, Technické
služby VM, s.r.o.

Jméno, příjmení, titul,
Orgány města
datum narození, rodné
Dotčené správní orgány
číslo, trvalé bydliště, datová
schránka,

Smlouvy v lesním hospodářství

995/2010 - Nařízení EU o uvádění dřeva a
dřevařských výrobků na trh,
226/2013 Sb., - Zákon o uvádění dřeva a dřevařských
výrobků na trh,
128/2000 Sb., - Zákon o obcích,

Právní povinnost, Splnění
smlouvy,

Účastníci smluvních
vztahů

Jméno, příjmení, titul, IČO/
DIČ, rodné číslo, trvalé
bydliště, datová schránka,
bankovní spojení,
živnostenský list, podpis

Sociální pohřby

256/2001 Sb., - Zákon o pohřebnictví,
128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
Sb., - Občanský zákoník

Právní povinnost

Zemřelé osoby

Jméno, příjmení, titul,
Orgány města, notář, soud
datum narození, datum
úmrtí, trvalé bydliště, rodné
číslo, datová schránka,
adresa v době úmrtí, státní
příslušnost, místo pobytu,
spis klienta, podpis,

89/2012

Orgány města
Registr smluv

221 Lesní hospodářství:
221.1 Pozemky určené k plnění funkcí lesa: A/20
221.1.1 prohlášení pozemku za pozemek určený k plnění funkce lesa A/5
221.1.2 rozhodnutí v pochybnostech A/5
221.1.3 souhlasy k projektovým úkolům a územním rozhodnutím A/5
221.1.4 dělení lesních pozemků A/5
221.1.5 odnětí pozemků k plnění funkcí lesa A/5
221.1.6 omezení využívání pozemků pro plnění funkcí lesa A/10
221.2 Užívání lesů:
221.2.1 dočasné omezení nebo vyloučení vstupu do lesů V/5
221.2.2 výjimka ze zákazu některých činností v lese V/5
221.2.3 stanovení podmínek sportovní akce V/5
221.2.4 opatření k zabezpečení osob a majetku V/10
221.3 Hospodářská úprava lesů:
221.3.1
vyhlášení evidence
záměru zadat
260
Pohřebnictví,
hrobůzpracování lesních hospodářských osnov V/5
260.1 Pohřebnictví, sociální pohřby V/10

Listinná vyhotovení dokumentace jsou ukládána v
uzamčených prostorách.
Přístup k elektronickým datovým souborům je
zabezpečen hesly v souladu s nastavením
přístupových práv vnitřními předpisy města.

Město Velké Meziříčí,
Radnická 29/1, 594 13
Velké Meziříčí,
identifikátor datové
schránky: gvebwhm

Dle vnitřních předpisů
Odbor životního prostředí
města, zejména dle
Organizačního řádu
Městského úřadu Velké
Meziříčí a dle pracovních
náplní jednotlivých
pracovníků stanovených v
rámci systematizace
pracovních míst
uvedených v personálním
programu.

Listinná vyhotovení dokumentace jsou ukládána v
uzamčených prostorách.
Přístup k elektronickým datovým souborům je
zabezpečen hesly v souladu s nastavením
přístupových práv vnitřními předpisy města.

Město Velké Meziříčí,
Radnická 29/1, 594 13
Velké Meziříčí,
identifikátor datové
schránky: gvebwhm

Dle vnitřních předpisů
Odbor životního prostředí
města, zejména dle
Organizačního řádu
Městského úřadu Velké
Meziříčí a dle pracovních
náplní jednotlivých
pracovníků stanovených v
rámci systematizace
pracovních míst
uvedených v personálním
programu.

326 Územně plánovací dokumentace
326.1 Územní plány (včetně dokumentace) A/101)
326.2 Vyjádření, stanoviska V/5
326.3 Zásady územního rozvoje A/101)
326.4 Regulační plán A/10
327 Územně plánovací podklady
327.1 Územně analytické podklady V/10
327.2 Územní studie V/10
328 Územní rozhodnutí:
328.1 Rozhodnutí o chráněném pásmu A/5
328.2 Rozhodnutí o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území A/5
328.3 Rozhodnutí o umístění stavby A/5
328.4 Rozhodnutí o změně využití A/5
328.5 Stanoviska V/5
328.6
Zjednodušené
613
Číslování
domů územní řízení A/5
613.1 Číslování domů A/5
613.2 Informace o číslování domů S/3

Listinná vyhotovení dokumentace jsou ukládána v
uzamčených prostorách.
Přístup k elektronickým datovým souborům je
zabezpečen hesly v souladu s nastavením
přístupových práv vnitřními předpisy města.

Město Velké Meziříčí,
Radnická 29/1, 594 13
Velké Meziříčí,
identifikátor datové
schránky: gvebwhm

Dle vnitřních předpisů
Odbor výstavby a územního rozvoje
města, zejména dle
Odbor životního prostředí
Organizačního řádu
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Městského úřadu Velké
Meziříčí a dle pracovních
náplní jednotlivých
pracovníků stanovených v
rámci systematizace
pracovních míst
uvedených v personálním
programu.

Listinná vyhotovení dokumentace jsou ukládána v
uzamčených prostorách.
Přístup k elektronickým datovým souborům je
zabezpečen hesly v souladu s nastavením
přístupových práv vnitřními předpisy města.

Město Velké Meziříčí,
Radnická 29/1, 594 13
Velké Meziříčí,
identifikátor datové
schránky: gvebwhm

Dle vnitřních předpisů
Odbor výstavby a územního rozvoje
města, zejména dle
Organizačního řádu
Městského úřadu Velké
Meziříčí a dle pracovních
náplní jednotlivých
pracovníků stanovených v
rámci systematizace
pracovních míst
uvedených v personálním
programu.

Stavební úřad

128/2000 Sb., zákon o obcích,
183/2006 Sb., - Stavební zákon,
500/2004 Sb., - Správní řád,
634/2004 Sb., - Zákon o správních poplatcích,
250/2016 Sb., - Zákon o odpovědnosti za přestupky a
řízení o nich,
184/2006 Sb., - Zákon odnětí nebo omezení
vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon
o vyvlastnění),
20/1987 Sb., - Zákon České národní rady o státní
památkové péči,

Právní povinnost

Žadatel
Účastníci řízení

Jméno, příjmení, titul,
datum narození, trvalé
bydliště, email, telefon,
datová schránka, místo
pobytu, podpis

Orgány města
Dotčené správní orgány a
další osoby dle zvláštních
právních předpisů

Přidělení čísla popisného, evidenčního

183/2006 Sb., - Stavební zákon,
500/2004 Sb., - Správní řád,
634/2004 Sb., - Zákon o správních poplatcích,
111/2009 Sb., - Zákon o základních registrech,
128/2000 Sb., - Zákon o obcích,

Právní povinnost

Žadatel
Účastníci řízení

Jméno, příjmení, trvalé
bydliště, datová schránka,
doručovací adresa, podpis

Orgány města
Dotčené správní orgány

OSPOD

128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
Právní povinnost
500/2004 Sb., - Správní řád,
108/2006 Sb., - Zákon o sociálních službách,
359/1999 Sb., - Zákon o sociálně právní ochraně dětí,
89/2012 Sb., - Občanský zákoník,
ÚMLUVA o právech dítěte,
292/2013 Sb., - Zákon o zvláštních řízeních soudních
99/1963 Sb., - Občanský soudní řád
40/2009 Sb., - Trestní zákoník
141/1961 Sb. - Trestní řád
218/2003 Sb. - Zákon o soudnictví ve věcech mládeže

Nezletilí, rodiče a další
zákonní zástupci, Osoby
odpovědné za výchovu
dítěte, Žadatelé o NRP
(náhradní rodinnou péči).

Jméno, příjmení, titul,
datum narození, rodné
číslo, trvalé bydliště, datová
schránka, státní příslušnost,
místo pobytu,
zaměstnavatel, lékař, spis
nezletilého dítěte, spis
žadatelů o NRP, podpis,
údaje o zdravotním stavu

Příslušné státní orgány a
další osoby oprávněné dle
zvláštních právních
předpisů

555 Péče o rodinu
555.1 Sociálně právní ochrana dětí a mládeže:
555.1.1 dokumenty postoupené, dokumentace dětí, které dosáhly zletilosti S/5
555.1.2 odvolání proti rozhodnutí V/15
555.1.3 dokumentace se spisovými značkami Om, Nom, Pon V/15
555.2 Náhradní rodinná péče S/15

Listinná vyhotovení dokumentace jsou ukládána v
uzamčených prostorách.
Přístup k elektronickým datovým souborům je
zabezpečen hesly v souladu s nastavením
přístupových práv vnitřními předpisy města.

Město Velké Meziříčí,
Radnická 29/1, 594 13
Velké Meziříčí,
identifikátor datové
schránky: gvebwhm

Dle vnitřních předpisů
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
města, zejména dle
Organizačního řádu
Městského úřadu Velké
Meziříčí a dle pracovních
náplní jednotlivých
pracovníků stanovených v
rámci systematizace
pracovních míst
uvedených v personálním
programu.

Sociální agendy

128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
89/2012 Sb., - Občanský zákoník,
108/2006 Sb., - Zákon o sociálních službách,
111/2006 Sb., - Zákon o pomoci v hmotné nouzi,
110/2006 Sb., - Zákon o životním a existenčním
minimu,

Právní povinnost

Osoby nacházející se v
Jméno, příjmení, titul,
nepříznivé sociální situaci datum narození, rodné
číslo, trvalé bydliště, e-mail,
telefon, datová schránka,
místo pobytu, průkaz
totožnosti, zaměstnavatel,
bankovní spojení, výměry
důchodů, kopie průkazu
ZTP, TP, podpis, spis
klienta, údaje o zdravotním
stavu,

Dotčené správní a státní
orgány, další osoby
oprávněné dle zvláštních
právních předpisů

556 Sociální práce
556.1 Pomocná evidence S/510)
556.2 Práce s osobami podle cílových skupin S/5
556.3 Zvláštní příjemce dávek důchodového pojištění S/5

Listinná vyhotovení dokumentace jsou ukládána v
uzamčených prostorách.
Přístup k elektronickým datovým souborům je
zabezpečen hesly v souladu s nastavením
přístupových práv vnitřními předpisy města.

Město Velké Meziříčí,
Radnická 29/1, 594 13
Velké Meziříčí,
identifikátor datové
schránky: gvebwhm

Dle vnitřních předpisů
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
města, zejména dle
Organizačního řádu
Městského úřadu Velké
Meziříčí a dle pracovních
náplní jednotlivých
pracovníků stanovených v
rámci systematizace
pracovních míst
uvedených v personálním
programu.

Zvláštní příjemce důchodů

128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
89/2012 Sb., - Občanský zákoník,
108/2006 Sb., - Zákon o sociálních službách,
111/2006 Sb., - Zákon o pomoci v hmotné nouzi,
110/2006 Sb., - Zákon o životním a existenčním
minimu,
500/2004 Sb., - Správní řád,
582/1991 Sb., - Zákon o organizaci a provádění
sociálního zabezpečení,
155/1995 Sb., - Zákon o důchodovém pojištění,

Právní povinnost

Žadatel

Dotčené správní a státání
orgány, další osoby
oprávněné dle zvláštních
právních předpisů

556 Sociální práce
556.1 Pomocná evidence S/5
556.2 Práce s osobami podle cílových skupin S/5
556.3 Zvláštní příjemce dávek důchodového pojištění S/5

Listinná vyhotovení dokumentace jsou ukládána v
uzamčených prostorách.
Přístup k elektronickým datovým souborům je
zabezpečen hesly v souladu s nastavením
přístupových práv vnitřními předpisy města.

Město Velké Meziříčí,
Radnická 29/1, 594 13
Velké Meziříčí,
identifikátor datové
schránky: gvebwhm

Dle vnitřních předpisů
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
města, zejména dle
Organizačního řádu
Městského úřadu Velké
Meziříčí a dle pracovních
náplní jednotlivých
pracovníků stanovených v
rámci systematizace
pracovních míst
uvedených v personálním
programu.

Jméno, příjmení, titul,
datum narození, rodné
číslo, trvalé bydliště, místo
pobytu, státní příslušnost,
datová schránka, zdravotní
stav, spis klienta - sociální
šetření, podpis, údaje o
zdravotním stavu,

Veřejné opatrovnictví

128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
89/2012 Sb., - Občanský zákoník (§ 457 - § 488),
108/2006 Sb., - Zákon o sociálních službách,
111/2006 Sb., - Zákon o pomoci v hmotné nouzi,
372/2011 Sb., - Zákon o zdravotních službách,
Úmluva o právech osob se zdravotním postižením
292/2013 Sb., - zákon o zvláštních řízeních soudních
99/1963 Sb., - občanský soudní řád
500/2004 Sb., - Správní řád,

Právní povinnost

Opatrovanci

Jméno, příjmění, titul,
datum narození, rodné
číslo, trvalé bydliště, datová
schránka, místo narození,
místo pobytu, státní
příslušnost, zdravotnická
dokumentace, spis klienta,
podpis, údaje o zdravotním
stavu

Dotčené správní a státání
orgány, další osoby
oprávněné dle zvláštních
právních předpisů

552 Výkon opatrovnictví S/15

Listinná vyhotovení dokumentace jsou ukládána v
uzamčených prostorách.
Přístup k elektronickým datovým souborům je
zabezpečen hesly v souladu s nastavením
přístupových práv vnitřními předpisy města.

Město Velké Meziříčí,
Radnická 29/1, 594 13
Velké Meziříčí,
identifikátor datové
schránky: gvebwhm

Dle vnitřních předpisů
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
města, zejména dle
Organizačního řádu
Městského úřadu Velké
Meziříčí a dle pracovních
náplní jednotlivých
pracovníků stanovených v
rámci systematizace
pracovních míst
uvedených v personálním
programu.

Parkovací průkazy

361/2000 Sb., - Zákon o provozu na pozemních
komunikacích,

Právní povinnost

Osoba těžce zdravotně
postižená, Osoba
sluchově postižená

Jméno, příjmení, titul,
datum narození, trvalé
bydliště, podpis, spis řízení,
průkaz ZTP a ZTP/P

Orgány města
Dotčené správní orgány a
další osoby dle zvláštních
právních předpisů

556 Sociální práce
556.1 Pomocná evidence S/5

Listinná vyhotovení dokumentace jsou ukládána v
uzamčených prostorách.
Přístup k elektronickým datovým souborům je
zabezpečen hesly v souladu s nastavením
přístupových práv vnitřními předpisy města.

Město Velké Meziříčí,
Radnická 29/1, 594 13
Velké Meziříčí,
identifikátor datové
schránky: gvebwhm

Dle vnitřních předpisů
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
města, zejména dle
Organizačního řádu
Městského úřadu Velké
Meziříčí a dle pracovních
náplní jednotlivých
pracovníků stanovených v
rámci systematizace
pracovních míst
uvedených v personálním
programu.

Tiskopisy receptů a žádánek s modrým
pruhem

167/1998 Sb., - Zákon o návykových látkách

Právní povinnost

Poskytovatelé zdravotních Jméno, příjmení, adresa, č.
služeb nebo osoby
OP, datum narození, rodné
provozující zařízení
číslo
poskytující pobytové
sociální služby; fyzické
nebo právnické osoby
oprávněné k výkonu
odborných veterinárních
činností

Orgány města
Dotčené správní orgány a
další osoby dle zvláštních
právních předpisů

531 Léčiva, návykové a omamné látky
531.1.evidence nakládání s návykovými látkami V/10
531.2. Návykové látky (alkoholismus, tabakismus, drogy)
531.3. Omamné látky

Listinná vyhotovení dokumentace jsou ukládána v
uzamčených prostorách.
Přístup k elektronickým datovým souborům je
zabezpečen hesly v souladu s nastavením
přístupových práv vnitřními předpisy města.

Město Velké Meziříčí,
Radnická 29/1, 594 13
Velké Meziříčí,
identifikátor datové
schránky: gvebwhm

Dle vnitřních předpisů
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
města, zejména dle
Organizačního řádu
Městského úřadu Velké
Meziříčí a dle pracovních
náplní jednotlivých
pracovníků stanovených v
rámci systematizace
pracovních míst
uvedených v personálním
programu.

Silniční správní úřad (speciální stavební
úřad)

128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
634/2004 Sb., - Zákon o správních poplatcích,
500/2004 Sb., - Správní řád,
13/1997 Sb., - Zákon o pozemních komunikacích,
361/2000 Sb., - Zákon o provozu na pozemních
komunikacích,
111/1994 Sb., - Zákon o silniční dopravě,
104/1997 Sb., - Vyhláška, kterou se provádí zákon o
pozemních komunikacích,

Právní povinnost

Žadatel
Účastníci řízení

Jméno, příjmení, titul,
datum narození, trvalé
bydliště, e-mail, telefon,
datová schránka, místo
pobytu, podpis

Orgány města
Dotčené správní orgány a
další osoby dle zvláštních
právních předpisů

Listinná vyhotovení dokumentace jsou ukládána v
uzamčených prostorách.
Přístup k elektronickým datovým souborům je
zabezpečen hesly v souladu s nastavením
přístupových práv vnitřními předpisy města.

Město Velké Meziříčí,
Radnická 29/1, 594 13
Velké Meziříčí,
identifikátor datové
schránky: gvebwhm

Dle vnitřních předpisů
Odbor dopravy a silničního hospodářství
města, zejména dle
Organizačního řádu
Městského úřadu Velké
Meziříčí a dle pracovních
náplní jednotlivých
pracovníků stanovených v
rámci systematizace
pracovních míst
uvedených v personálním
programu.

Povolení zvláštního užívání komunikací

13/1997 Sb., - Zákon o pozemních komunikacích,
128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
634/2004 Sb., - Zákon o správních poplatcích,
500/2004 Sb., - Správní řád,
89/2012 Sb., - Občanský zákoník,

Právní povinnost

Žadatel
Účastníci řízení

Jméno, příjmení, titul,
datum narození, trvalé
bydliště, e-mail, telefon,
datová schránka, místo
pobytu, podpis, spis řízení

Orgány města
Dotčené správní orgány a
další osoby dle zvláštních
právních předpisů

280 Pozemní komunikace, provoz na pozemních komunikacích
280.1 Stavby a rušení silnice nebo místní komunikace A/10
280.2 Příprava plánů investic a velkých oprav V/10
280.3 Dopravní inženýrství (stanovení dopravního značení):
280.3.1 dopravní značení trvalé S/5
280.3.2 dopravní značení dočasné S/5
280.4 Běžná údržba pozemních komunikací a mostů S/5
280.5 Zimní údržba pozemních komunikací S/5
280.6 Objížďky, uzavírky pozemních komunikací a jiná rozhodnutí S/5
280.7 Stanoviska ke stavební činnosti na pozemních komunikacích, v ochranných
pásmech a na sousedních nemovitostech S/5
280.8 Zvláštní užívání pozemních komunikací S/5
280.9 Stavební a kolaudační řízení pozemních komunikací A/20
280.10 Evidence, kategorizace a změny v síti pozemních komunikací A/10
280.11
Cyklostezky
V/5
280
Pozemní
komunikace,
provoz na pozemních komunikacích
280.8 Zvláštní užívání pozemních komunikací S/5

Listinná vyhotovení dokumentace jsou ukládána v
uzamčených prostorách.
Přístup k elektronickým datovým souborům je
zabezpečen hesly v souladu s nastavením
přístupových práv vnitřními předpisy města.

Město Velké Meziříčí,
Radnická 29/1, 594 13
Velké Meziříčí,
identifikátor datové
schránky: gvebwhm

Dle vnitřních předpisů
Odbor dopravy a silničního hospodářství
města, zejména dle
Organizačního řádu
Městského úřadu Velké
Meziříčí a dle pracovních
náplní jednotlivých
pracovníků stanovených v
rámci systematizace
pracovních míst
uvedených v personálním
programu.

Řidičské průkazy

361/2000 Sb., - Zákon o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů,
247/2000 Sb., - Zákon o získávání a zdokonalování
odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o
změnách některých zákonů,
500/2004 Sb., - Správní řád,
128/2000 Sb., - Zákon o obcích,

Právní povinnost

Žadatel

Jméno, příjmení, datum
narození, rodné číslo, trvalé
bydliště, počet bodů,
přestupky, zdravotní
způsobilost, podpis,
podobizna - fotografie

Ministerstvo dopravy ČR,
osoby oprávněné dle
zvláštních právních
předpisů

280 Pozemní komunikace, provoz na pozemních komunikacích
280.16 Udělení, podmínění, omezení, odnětí a vrácení řidičského oprávnění,
zrušení jeho podmínění nebo omezení S/5
280.17 Přezkoumání zdravotní způsobilosti držitele řidičského oprávnění S/5
280.18 Přezkoušení držitele řidičského oprávnění z odborné způsobilosti S/5
280.19 Registr řidičů, vydávání dat z registru řidičů a z evidenčních karet řidičů
S/20
280.20 Neplatné řidičské průkazy S/1

Listinná vyhotovení dokumentace jsou ukládána v
uzamčených prostorách.
Přístup k elektronickým datovým souborům je
zabezpečen hesly v souladu s nastavením
přístupových práv vnitřními předpisy města.

Ministerstvo dopravy,
Dle organizační struktury
nábřeží Ludvíka Svobody správce (http://mdcr.cz/ ).
1222/12, 110 15 Praha 1,
identifikátor datové
schránky: n75aau3

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Evidence vozidel

128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
56/2001 Sb., - Zákon o podmínkách provozu vozidel
na pozemních komunikacích,
341/2014 Sb., - Vyhláška o schvalování technické
způsobilosti a o technických podmínkách provozu
vozidel na pozemních komunikacích,
343/2014 Sb., - Vyhláška o registraci vozidel,
500/2004 Sb., - Správní řád,

Právní povinnost

Žadatel

Jméno, příjmení, titul,
datum narození, rodné
číslo, trvalé bydliště, IČO,
podpis,

Ministerstvo dopravy ČR,
osoby oprávněné dle
zvláštních právních
předpisů

283 Evidence motorových vozidel
283.1 Spisy odhlášených a vyřazených motorových vozidel V/5
283.2 Seznam vydaných technických průkazů motorových a přípojných vozidel
S/15
283.3 Záznamník schvalování technické způsobilosti a přidělování úředních čísel
S/15
283.4 Schvalování technické způsobilosti jednotlivě vyrobených, přestavěných
nebo jednotlivě dovezených vozidel S/10
283.5 Zasílání změn a evidenčních dokladů vozidel S/1
283.6 Evidence vydaných technických průkazů S/10
283.7 Zvláštní registrační značky S/5
283.8 Výdej dat z registru silničních vozidel S/5
283.9 Spisy vyvezených vozidel S/5

Listinná vyhotovení dokumentace jsou ukládána v
uzamčených prostorách.
Přístup k elektronickým datovým souborům je
zabezpečen hesly v souladu s nastavením
přístupových práv vnitřními předpisy města.

Ministerstvo dopravy,
Dle organizační struktury
nábřeží Ludvíka Svobody správce (http://mdcr.cz/ ).
1222/12, 110 15 Praha 1,
identifikátor datové
schránky: n75aau3

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Dopravní agendy (evidence vozidel, silniční 250/2016 Sb., - Zákon o odpovědnosti za přestupky a
hospodářství, přestupky v dopravě)
řízení o nich,
251/2016 Sb., - Zákon o některých přestupcích,
168/1999 Sb., - Zákon o pojištění odpovědnosti za
škodu způsobenou provozem vozidla a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění
odpovědnosti z provozu vozidla),
111/1994 Sb., - Zákon o silniční dopravě,
104/1997 Sb., - Vyhláška, kterou se provádí zákon o
pozemních komunikacích,
128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
361/2000 Sb., - Zákon o provozu pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů,
247/2000 Sb., - Zákon o získávání a zdokonalování
odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o
změnách některých zákonů,
500/2004 Sb., - Správní řád,
341/2014 Sb., - Vyhláška o schvalování technické
způsobilosti a o technických podmínkách provozu
vozidel na pozemních komunikacích,
343/2014 Sb., - Vyhláška o registraci vozidel,

Právní povinnost

Žadatel
Účastníci řízení

Jméno, příjmení, titul,
datum narození, místo
narození, rodné číslo, trvalé
bydliště, místo pobytu,
telefon, email, datová
schránka, IČO, státní
příslušnost, spis přestupku

Orgány města
Dotčené správní orgány a
další osoby dle zvláštních
právních předpisů

283 Evidence motorových vozidel
283.1 Spisy odhlášených a vyřazených motorových vozidel V/5
283.2 Seznam vydaných technických průkazů motorových a přípojných vozidel
S/15
283.3 Záznamník schvalování technické způsobilosti a přidělování úředních čísel
S/15
283.4 Schvalování technické způsobilosti jednotlivě vyrobených, přestavěných
nebo jednotlivě dovezených vozidel S/10
283.5 Zasílání změn a evidenčních dokladů vozidel S/1
283.6 Evidence vydaných technických průkazů S/10
283.7 Zvláštní registrační značky S/5
283.8 Výdej dat z registru silničních vozidel S/5
283.9 Spisy vyvezených vozidel S/5
67 Přestupky, správní delikty
67.1 Rozbory, hodnocení A/5
67.2 Evidence přestupků S/5
67.3 Konkrétní případy V/5
67.4 Správní delikty podnikajících právnických osob a fyzických osob V/5
67.5 Správní delikty podle zákona o obcích V/5

Listinná vyhotovení dokumentace jsou ukládána v
uzamčených prostorách.
Přístup k elektronickým datovým souborům je
zabezpečen hesly v souladu s nastavením
přístupových práv vnitřními předpisy města.

Město Velké Meziříčí,
Radnická 29/1, 594 13
Velké Meziříčí,
identifikátor datové
schránky: gvebwhm

Dle vnitřních předpisů
Odbor dopravy a silničního hospodářství
města, zejména dle
Organizačního řádu
Městského úřadu Velké
Meziříčí a dle pracovních
náplní jednotlivých
pracovníků stanovených v
rámci systematizace
pracovních míst
uvedených v personálním
programu.

Živnostenská agenda

252/1997 Sb., - Zákon o zemědělství,
570/1991 Sb., - Zákon České národní rady o
živnostenských úřadech,
455/1991 Sb., - Zákon o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon),
500/2004 Sb., - Správní řád,
634/2004 Sb., - Zákon o správních poplatcích,
250/2016 Sb., - Zákon o odpovědnosti za přestupky a
řízení o nich,
64/1986 Sb., - Zákon České národní rady o České
obchodní inspekci,
353/2003 Sb., - Zákon o spotřebních daních,
128/2000 Sb., - Zákon o obcích,

Právní povinnost

Žadatel
Fyzické osoby podnikající
dle živnostenského
zákona

Jméno, příjmení, titul,
datum narození, rodné
číslo, trvalé bydliště, datová
schránka, místo narození,
místo pobytu, státní
příslušnost, sídlo, spis,
rozsudek, podpis,

Orgány města
Dotčené správní orgány a
další osoby dle zvláštních
právních předpisů

253 Živnostenské podnikání
253.1 Živnostenský úřad:
253.1.1 metodické a organizační pokyny a stanoviska V/10
253.1.2 statistiky, rozbory V/10
253.1.3 organizační záležitosti V/10
253.1.4 řízení o mimořádných opravných prostředcích V/10
253.2 Živnostenské oprávnění:
253.2.1 ohlášení živnosti a žádosti S/1013)
253.2.2 oznámení změn, informační povinnost S/1013)
253.2.3 změny a řízení z moci úřední S/1013)
253.2.4 nevzniklá živnostenská oprávnění S/5
253.3 Živnostenský rejstřík:
253.3.1 úřední výpis, opis, potvrzení V/5
253.4 Sankce a kontrolní činnost:
253.4.1 kontrolní činnost V/10
253.4.2 sankční řízení (pokuty, zrušení, pozastavení) V/10
253.4.3 řízení o přestupcích V/10

Listinná vyhotovení dokumentace jsou ukládána v
uzamčených prostorách.
Přístup k elektronickým datovým souborům je
zabezpečen hesly v souladu s nastavením
přístupových práv vnitřními předpisy města.

Ministerstvo průmyslu a
obchodu, Na Františku
32, 110 15 Praha 1,
identifikátor datové
schránky: bxtaaw4
Město Velké Meziříčí,
Radnická 29/1, 594 13
Velké Meziříčí,
identifikátor datové
schránky: gvebwhm

Dle organizační struktury Odbor obecní živnostenský úřad
správce Ministerstva
průmyslu a obchodu ČR
(https://www.mpo.cz/ ).
Dle vnitřních předpisů
města, zejména dle
Organizačního řádu
Městského úřadu Velké
Meziříčí a dle pracovních
náplní jednotlivých
pracovníků stanovených v
rámci systematizace
pracovních míst
uvedených v personálním
programu.

Evidence zemědělských podnikatelů

128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
252/1997 Sb., - Zákon o zemědělství,
570/1991 Sb., - Zákon České národní rady o
živnostenských úřadech,
500/2004 Sb., - Zákon správní řád,
634/2004 Sb., - Zákon o správních poplatcích,
250/2016 Sb., - Zákon o odpovědnosti za přestupky a
řízení o nich,
353/2003 Sb., - Zákon o spotřebních daních,

Právní povinnost

Žadatel
Zemědělský podnikatel

Jméno, příjmení, titul,
datum narození, rodné
číslo, trvalé bydliště, datová
schránka, místo narození,
místo pobytu, státní
příslušnost, sídlo, spis,
rozsudek, podpis,

Orgány města
Dotčené správní orgány a
další osoby dle zvláštních
právních předpisů

203 Zemědělská výroba, podnikání v zemědělství
203.1.2 evidence zemědělských podnikatelů (fyzické a právnické osoby) A/10

Listinná vyhotovení dokumentace jsou ukládána v
uzamčených prostorách.
Přístup k elektronickým datovým souborům je
zabezpečen hesly v souladu s nastavením
přístupových práv vnitřními předpisy města.

Město Velké Meziříčí,
Radnická 29/1, 594 13
Velké Meziříčí,
identifikátor datové
schránky: gvebwhm

Veřejný zájem (kontrolní činnost
živnostenských úřadů)

570/1991 Sb., - Zákon České národní rady o
živnostenských úřadech,
250/2016 Sb., - Zákon o odpovědnosti za přestupky a
řízení o nich,
353/2003 Sb., - Zákon o spotřebních daních,
455/1991 Sb., - Zákon o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon),
128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
500/2004 Sb., - Správní řád,

Veřejný zájem nebo výkon
veřejné moci

Kontrolovaná osoba
Ostatní osoby, jejichž
údaje jsou vedené v rámci
výkonu státní správy v
přenesené působnosti či
výkonu samostatné
působnost
i

Jméno, příjmení, titul,
datum narození, rodné
číslo, trvalé bydliště, datová
schránka, místo narození,
místo pobytu, státní
příslušnost, sídlo, spis,
rozsudek, podpis,

Orgány města
Dotčené správní orgány a
další osoby dle zvláštních
právních předpisů

253 Živnostenské podnikání
253.1 Živnostenský úřad:
253.1.1 metodické a organizační pokyny a stanoviska V/10
253.1.2 statistiky, rozbory V/10
253.1.3 organizační záležitosti V/10
253.1.4 řízení o mimořádných opravných prostředcích V/10
253.2 Živnostenské oprávnění:
253.2.1 ohlášení živnosti a žádosti S/1013)
253.2.2 oznámení změn, informační povinnost S/1013)
253.2.3 změny a řízení z moci úřední S/1013)
253.2.4 nevzniklá živnostenská oprávnění S/5
253.3 Živnostenský rejstřík:
253.3.1 úřední výpis, opis, potvrzení V/5
253.4 Sankce a kontrolní činnost:
253.4.1 kontrolní činnost V/10
253.4.2 sankční řízení (pokuty, zrušení, pozastavení) V/10
253.4.3 řízení o přestupcích V/10

Listinná vyhotovení dokumentace jsou ukládána v
uzamčených prostorách.
Přístup k elektronickým datovým souborům je
zabezpečen hesly v souladu s nastavením
přístupových práv vnitřními předpisy města.

Město Velké Meziříčí,
Radnická 29/1, 594 13
Velké Meziříčí,
identifikátor datové
schránky: gvebwhm

Dle vnitřních předpisů
Odbor obecní živnostenský úřad
města, zejména dle
Organizačního řádu
Městského úřadu Velké
Meziříčí a dle pracovních
náplní jednotlivých
pracovníků stanovených v
rámci systematizace
pracovních míst
uvedených v personálním
programu.
Dle vnitřních předpisů
Odbor obecní živnostenský úřad
města, zejména dle
Organizačního řádu
Městského úřadu Velké
Meziříčí a dle pracovních
náplní jednotlivých
pracovníků stanovených v
rámci systematizace
pracovních míst
uvedených v personálním
programu.

Přestupky

250/2016 Sb., - Zákon o odpovědnosti za přestupky a
řízení o nich,
251/2016 Sb., - Zákon o některých přestupcích,
40/2009 Sb., - Trestní zákoník,
128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
500/2004 Sb., - Správní řád,
89/2012 Sb., - Občanský zákoník,
312/1995 Sb., - Vyhláška, kterou se stanoví paušální
částka nákladů trestního řízení,
200/1990 Sb., - Zákon o přestupcích (spáchaných do
30.06.2017)
Další zvláštní zákony obsahující přestupky

Právní povinnost

Účastníci řízení, svědci

Jméno, příjmení, titul,
datum narození, místo
narození, trvalé bydliště, email, telefon, datová
schránka, doručovací
adresa, zaměstnavatel,
omezení způsobilosti, údaje
o opatrovníkovi, údaje o
zákonných zástupcích, spis
přestupku, podpis

Orgány města
Odvolací orgány
Součinnost v rámci platných
právních předpisů
Osoby oprávněné dle
zvláštních právních
předpisů (soudy, policie,
rejstříky)

67 Přestupky, správní delikty
67.1 Rozbory, hodnocení A/5
67.2 Evidence přestupků S/5
67.3 Konkrétní případy V/5
67.4 Správní delikty podnikajících právnických osob a fyzických osob V/5
67.5 Správní delikty podle zákona o obcích V/5

Listinná vyhotovení dokumentace jsou ukládána v
uzamčených prostorách.
Přístup k elektronickým datovým souborům je
zabezpečen hesly v souladu s nastavením
přístupových práv vnitřními předpisy města.

Město Velké Meziříčí,
Radnická 29/1, 594 13
Velké Meziříčí,
identifikátor datové
schránky: gvebwhm

Dle vnitřních předpisů
města, zejména dle
Organizačního řádu
Městského úřadu Velké
Meziříčí a dle pracovních
náplní jednotlivých
pracovníků stanovených v
rámci systematizace
pracovních míst
uvedených v personálním
programu.

Výkon trestu obecně prospěšných prací

128/2000 Sb. - Zákon o obcích
141/1961 Sb. - Zákon o trestním řízení soudním
(trestní řád)
257/2000 Sb. - Zákon o Probační a mediační službě

Plnění úkolu ve veřejném
zájmu a výkon veřejné moci

Odsouzený k výkonu
trestu nebo trestního
opatření

Jméno, příjmení, titul,
datum a místo narození,
trvalé bydliště a místo
pobytu, rozsudek, podpis

Probační a mediační
služba, zadavatel (TS VM)

68 Obecně prospěšné práce V/5

Listinná vyhotovení dokumentace jsou ukládána v
uzamčených prostorách.
Přístup k elektronickým datovým souborům je
zabezpečen hesly v souladu s nastavením
přístupových práv vnitřními předpisy města.

Město Velké Meziříčí,
Radnická 29/1, 594 13
Velké Meziříčí,
identifikátor datové
schránky: gvebwhm

Dle vnitřních předpisů
Oddělení kanceláře tajemníka
města, zejména dle
Organizačního řádu
Městského úřadu Velké
Meziříčí a dle pracovních
náplní jednotlivých
pracovníků stanovených v
rámci systematizace
pracovních míst
uvedených v personálním
programu.

Odbor správní
Odbor výstavby a úzeního rozvoje
Odbor životního prostředí
Odbor obecní živnostenský úřad
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oddělení kanceláře tajemníka
Městská policie Velké Meziříčí

Provoz kamerového dohlížecího systému

553/1991 Sb., - Zákon o obecní policii,
128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
250/2016 Sb., - Zákon o odpovědnosti za přestupky a
řízení o nich,
251/2016 Sb., - Zákon o některých přestupcích,
nebo nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve
veřejném zájmu

Právní povinnost/ souhlas

Fyzické osoby pohybující
se na veřejném
prostranství

Podobizna

Dotčené orgány veřejné
moci (přestupkový orgán,
orgány činné v trestním
řízení)

Není

Listinná vyhotovení dokumentace jsou ukládána v
uzamčených prostorách.
Přístup k elektronickým datovým souborům je
zabezpečen hesly v souladu s nastavením
přístupových práv vnitřními předpisy města.

Město Velké Meziříčí,
Radnická 29/1, 594 13
Velké Meziříčí,
identifikátor datové
schránky: gvebwhm

Dle vnitřních předpisů
Odbor správní
města, zejména dle
Městská policie Velké Meziříčí
Organizačního řádu
Městského úřadu Velké
Meziříčí a dle pracovních
náplní jednotlivých
pracovníků stanovených v
rámci systematizace
pracovních míst
uvedených v personálním
programu.

Záznamy o provedených zákrocích a
úkonech, evidence pokutových bloků

553/1991 Sb., - Zákon o obecní policii,
128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
250/2016 Sb., - Zákon o odpovědnosti za přestupky a
řízení o nich,
251/2016 Sb., - Zákon o některých přestupcích,
nebo nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve
veřejném zájmu

Právní povinnost

Osoby, které se dopustili
protiprávního jednání a
podezřelí, oznamovatelé,
svědci

Jméno, příjmení, titul,
datum narození, rodné
číslo, trvalé bydliště, datová
schránka, místo narození,
místo pobytu, státní
příslušnost, sídlo, spis,
rozsudek, podpis,

Dotčené orgány veřejné
moci (přestupkový orgán,
orgány činné v trestním
řízení), orgány města

614 Ochrana veřejného pořádku
614.1 Organizační a věcné problémy veřejného pořádku na jednotlivých úsecích
V/5
614.2 Obecní policie:
614.2.1 úřední záznamy o výkonu městské policie V/10
614.2.2 dokumenty ve věci výkonu rozhodnutí S/5
614.3 Součinnost s jinými orgány a organizacemi S/5

Listinná vyhotovení dokumentace jsou ukládána v
uzamčených prostorách.
Přístup k elektronickým datovým souborům je
zabezpečen hesly v souladu s nastavením
přístupových práv vnitřními předpisy města.

Město Velké Meziříčí,
Radnická 29/1, 594 13
Velké Meziříčí,
identifikátor datové
schránky: gvebwhm

Dle vnitřních předpisů
Městská policie Velké Meziříčí
města, zejména dle
Organizačního řádu
Městského úřadu Velké
Meziříčí a dle pracovních
náplní jednotlivých
pracovníků stanovených v
rámci systematizace
pracovních míst
uvedených v personálním
programu.

Prezentace obce pro občany

46/2000 Sb., - Tiskový zákon,
89/2012 Sb., - Občanský zákoník

Písmený souhlas nebo
konkludentní souhlas

Osoby, které navštíví akci
obce z které je pořizován
audiovizuální záznam,
fotografie či písemný
výstup. Může jít o akce
společenské, kulturní,
sportovní, charitativní, atd.

Zde záleží, zda budou pro Veřejnost.
prezentaci použity osobní
údaje fyzických osob.
Pokud budou pro prezentaci
použity osobní údaje
fyzických osob, pak bude
předem zajištěn souhlas se
zpracováním osobních
údajů ve formátu méno,
příjmení, datum narození.

401 Kultura
401.1 Péče o občanské záležitosti S/5

Listinná vyhotovení dokumentace jsou ukládána v
uzamčených prostorách.
Přístup k elektronickým datovým souborům je
zabezpečen hesly v souladu s nastavením
přístupových práv vnitřními předpisy města.

Město Velké Meziříčí,
Radnická 29/1, 594 13
Velké Meziříčí,
identifikátor datové
schránky: gvebwhm

Dle vnitřních předpisů
Odbor školství a kultury
města, zejména dle
Organizačního řádu
Městského úřadu Velké
Meziříčí a dle pracovních
náplní jednotlivých
pracovníků stanovených v
rámci systematizace
pracovních míst
uvedených v personálním
programu.

