MĚSTSKÝ KAMEROVÝ DOHLÍŽECÍ SYSTÉM

Co nám přináší kamerový systém? Jak může
ovlivnit míru kriminality?
Kamerové systémy jsou dnes již běžnou součástí prevence kriminality ve městech
a obcích. Prokazatelně totiž napomáhají ke zvyšování bezpečnosti občanů, k
ochraně jejich majetku a zdraví.
Kamerový systém je podle zkušeností ostatních měst schopen výrazným způsobem
snížit trestnou činnost v monitorovaných oblastech a současně zvýšit její
objasněnost. V monitorovaných lokalitách se snižuje počet případů kapesních
krádeží, přepadení, krádeží aut, vloupání do objektů, vandalismu a dalšího
nežádoucího jednání.

Kamery se zaměřují především na:
§
§
§
§
§
§
§

pouliční trestnou činnost (kapesní krádeže, krádeže jízdních kol,
zavazadel)
výtržnictví, fyzické napadání osob
ochranu obecního majetku i majetku dalších institucí (bank, obchodních
společností, drobných provozoven)
ochranu majetku soukromých osob
ochranu zaparkovaných vozidel před zcizením a krádežím věcí z vozidel
projevy vandalismu, poškozování veřejně prospěšných zařízení, vylepování
plakátů
nedovolené parkování

Monitorované lokality
Při určování monitorovaných lokalit vycházela městská policie z analýzy
bezpečnostní situace ve městě a spolupracovala přitom také s Policií ČR. Jde o
místa, v nichž nejčastěji dochází k narušování veřejného pořádku a trestné činnosti,
oblasti s koncentrovaným společenským životem nebo s dopravními komunikacemi.


PALACKÉHO NÁMĚSTÍ
(centrum města, koncentrace obyvatel, historických památek, obchodů a restauračních
zařízení)



WIEDERMANNOVA ulice
(budova základní školy, místo sdružování a zvýšený pohyb dětí)



ulice MLÝNSKÁ 366
(budova mateřské školy, místo sdružování a zvýšený pohyb dětí)

Jak chráníme vaše soukromí a předcházíme zneužití záznamů?
Kamerový dohlížecí systém smí být používán pouze v souladu se zákony ČR a
Listinou základních práv a svobod. Kamerový systém je obsluhován výhradně
strážníky Městské policie Ivanovice na Hané. Ti jsou povinni zajistit ochranu
informací před náhodným nebo neoprávněným zničením, poškozením a před
neoprávněným přístupem, zpracováním, případně šířením. Kamerové záznamy
umožňující identifikaci osob je možné uchovávat pouze po dobu přiměřenou účelům
kamerového systému.
Podmínky jsou připraveny tak, aby bylo co nejvíce chráněno soukromí občanů:










vše, co vidí operátoři, je považováno za přísně důvěrné
operátoři jsou vázáni povinností mlčenlivosti
zákaz sledování soukromých prostor a objektů (kanceláře, byty apod.)
nežádoucí scény mohou být automaticky rozostřeny (např. okna domů, při
monitorování veřejně přístupných míst)
zákaz prohlížení záznamů nepovolanými osobami
zákaz tisku fotografie, uložení záznamu na jakékoliv médium bez povolení
starosty města Ivanovice na Hané
záznamy jsou archivovány na uzamykatelných místech
operátorské pracoviště je chráněno proti přístupu nepovolaných osob
občané jsou upozorňováni, že se nacházejí v monitorovaném prostoru
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