Směrnice č.1/2018
upravující provoz kamerového systému obce Velká Dobrá

1. Úvodní ustanovení
1.1
1.2
1.3

Kamerový systém (dále jen „systém“) slouží na ochranu vlastnických práv zřizovatele,
ochranu majetku obce a osob pobývajících v katastru obce.
Informace o monitorování je umístěna ve formě výstražných cedulí na vjezdu do obce
s textem „Obec je monitorována kamerovým systémem“.
„Systém“ snímá pouze veřejné prostory a nezasahuje do soukromí obyvatel a
návštěvníků obce.
2. Základní popis

2.1

Monitorování je prováděno IP kamerovým systémem s vysokým rozlišením.
3. Systém nahrávání a uchovávání záznamu

3.1
3.2
3.3

3.4

Systém nahrávání je umožněn pomocí software.
Systém umožňuje do obrazu vkládat textové informace a má možnost reagovat
(např. zvýšením kvality nahrávání) na pohyb ve vymezené části obrazu.
Současná kapacita zařízení umožňuje uchování dat na interním pevném disku po dobu
max. 7 dní. Maximální doba není využita. Data nelze získat bez použití uživatelského
jména a hesla a pouze pomocí speciálního programu.
Digitální systém pracuje na běžném PC hardware v pozici serveru.
4. Popis a umístění kamer

K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7
K8
K9
K10
K11
K12
K13
K14

Sloup VO - západ
Sportovní hala
MŠ
ZŠ
Obecní úřad - vstup
Obecní úřad - sběrný dvůr
Kulturní dům - šatny, kiosek
Kulturní dům - dětské hřiště
Sloup VO - sever
Sloup VO - kruhový objezd
Sloup VO - jih
Hřbitov_1
Hřbitov_2
Sloup VO - východ

5. Přístupová oprávnění, rozsah přístupu
5.1
5.2
5.3
5.4
5.6

Do systému mají přístup proškolení oprávnění zaměstnanci obecního úřadu a policie
ČR.
Proškolení oprávnění zaměstnanci obecního úřadu mají oprávnění sledovat online
dění.
Policie České republiky je oprávněna sledovat online dění a prohlížet Záznam včetně
případného stažení a archivace záznamu za účelem šetření zaznamenaného incidentu.
Servisní firma může kontrolovat funkčnost kamer a funkčnost záznamu obrazu.
Systém udržuje záznam v logu o přihlášení uživatele.
6. Závěrečná ustanovení

6.1
6.2

Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 13.2.2018 na základě schválení zastupitelstvem
obce dne 12.2.2018 usnesením č. 39.
Přílohou této směrnice je prezenční listina proškolených oprávněných osob.

Ve Velké Dobré dne ............

……………………………
Ing. Zdeněk Nosek
starosta obce

