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Dohlížecí kamerový systém města Vracov (dále jen „kamerový systém“)
I. Účel kamerového systému
1. Kamerový systém slouží k dohledu nad dodržováním obecně závazných právních
předpisů o ochraně veřejného pořádku, přispívá k ochraně bezpečnosti osob a majetku či
odhalování přestupků. Dále slouží k záznamu protiprávního jednání přestupců či pachatelů
a k ochraně osob pobývajících v katastru města Vracov.
2. Majitelem kamerového systému je město Vracov. Kamerový systém je provozován
prostřednictvím Městské policie Vracov.
3. Kamerový systém snímá pouze veřejné prostory, prostory přístupné každému bez
omezení, sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.
Nezasahuje do soukromí obyvatel a návštěvníků obce.
II. Základní popis
1. Monitorování je prováděno kamerovým systémem IP bezpečnostních kamer, propojených
optickým kabelem v rámci sítě Městského úřadu.
III. Systém nahrávání a uchování záznamu
1. Systém nahrávání je umožněn pomocí digitálního rekordéru NVR umístěného v kanceláři
Městské policie Vracov, chráněné v uzamykatelné skříni a alarmem v celé budově.
2. Data jsou uchovávaná po dobu 10 dní. Po uplynutí této doby jsou původní data
automaticky přepsána novými záznamy. Data nelze získat bez použití uživatelského jména
a hesla.
3. Systém pracuje jako samostatné zařízení.
IV. Popis umístění kamer (K)
Kamerový systém je instalován v místech, kde se nejčastěji pohybují obyvatelé a návštěvníci
města, kde jsou koncentrovány kulturní, komerční, sportovní a společenské instituce, kde
jsou dopravní uzly obce apod.
K1 – ul. náměstí Míru – umístění na prvním sloupu veřejného osvětlení při pohledu
z „Radnice“ vlevo.
K2 – ul. náměstí Míru – sloup veřejného osvětlení naproti prodejny COOP.
K3 – ul. Vypálená na Hasičské zbrojnici.
K4 – ul. Vypálená vjezd VPS
K5 – ul. Tyršova – Stadion – kluziště (zimní provoz)
K6 – ul. Okružní – Parkoviště kol u Českých drah
K7 – ul. Okružní – Parkoviště kol u Českých drah
K8, K9, K10 – ul. Na rybníčku – nový sloup křižovatka Okružní a Na rybníčku
K11 – ul. náměstí Míru – „Radnice“ – provoz na placeném parkovišti
V. Přístupová oprávnění, rozsah přístupu
1. Obrazový signál kamerového systému není určen pro veřejnost.
2. Do systému mají přístup pouze proškolení oprávnění pracovníci, tj. správce sítě a Městská
policie Vracov.
2. Proškolení oprávnění pracovníci mají právo sledovat dění on-line.
3. Informace z kamerového systému jsou podle zvláštního právního předpisu vydávány
pouze na základě písemné žádosti kompetentních orgánů, tj. Policie České republiky.
V případě existujícího bezpečnostního incidentu budou data zpřístupněna orgánům činným
v trestním řízení, soudu, nebo jinému oprávněnému subjektu. Veškeré přístupy ke
kamerovým záznamům a operace s nimi jsou evidovány.

4. Policie České republiky je oprávněna prohlížet záznam, včetně případného stažení
a archivace záznamu za účelem šetření zaznamenaného incidentu.
5. Systém udržuje záznam 4 Mpix kamer v kodeku H264.
VI. Povinnosti správce kamerového systému
Za dodržování ochrany osobních údajů v kamerových systémech obce odpovídá osoba
prověřená realizací výkonu správy kamerového systému čl. V odst. 2. Pověřená osoba je
povinna:
a) používat kamerový systém pouze k účelům, ke kterým je určen a zejména svévolně
nepořizovat záznam,
b) zachovávat mlčenlivost o zpracovávaných osobních údajích v kamerovém systému
a o bezpečnostních opatřeních k jejich ochraně, tato povinnost trvá i po skončení
pracovněprávního vztahu,
c) zajistit, aby kamerový systém umožňoval kdykoli prokazatelnou kontrolu nakládání
s osobními údaji,
d) neumožnit neoprávněným osobám sledovat záběry kamer,
e) zajistit informační povinnost způsoby uvedenými v čl. V,
f) řešit poruchy a jiné nestandardní stavy kamerového systému; v případě poruchy
kamerového systému zajistit přístup technika servisní organizace k příslušným
komponentům kamerového systému a po dobu přítomnosti zajistit dohled nad jeho činností.
Přístup ke kamerovému systému by měl správce umožnit i pověřenci pro ochranu osobních
údajů a osobám vykonávajícím dohled na ochranou osobních údajů (kontroloři ÚOOÚ).
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