
 

 

Souhrnné informace o kamerovém systému obce Svijany 

------------------------------------------------------------------------------------------  

  

a) Správce zpracování údajů z kamerového systému je obec Svijany, IČ 00671908, 

 

b) Pověřenou osobou pro provoz kamerového systému je starosta obce  

 

c) Účel zpracování je oprávněný zájem zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku dle 

článku 6 „Zákonnost zpracování“, odst. 1f GDPR, 

 

d) Rozsahu zpracování: je pořizován obrazový záznam bez zvuku a dalších efektů    

 
e) Názvy kamer: 

 
K1 Kontejnery na tříděný odpad 

K2 Vjezd na hřiště 

K3 Hřiště 

K4 Karavany 

K5 Pergola 

K6 Parkoviště hřbitov  

K7 Hřbitov hrobová místa 

K8 Hřbitov urnová místa 

K9 Kontejnery u Kovárny 

K10 Kontejnery u bytovek 

K11 Svijanský újezd 

K12 D10 

K13 RD podélná silnice  

K14 Sad 

K15 Komunikace za zámkem 

K16 Altán u obecního úřadu 

K17 Kolárna s pergolou 

 

f) Místa zpracování (adresy):  

• Budova bývalé prodejny, čp. 91 (K1) 

• Pergola na hřišti, pozemek parc. číslo 14/1 (K2, K3, K5),  

• Sloup VO na hřišti (K4),  

• Sloup VO u brány na hřbitov (K6) 

• Hřbitov budova márnice (K7, K8) 

• Budova bývalé Kovárny, budova st. č. 63/9 (K9) 

• Střecha budovy st. č. 118 (10)  

• Sloup VO u vjezdu do zástavby RD za zámkem, p.č. 227/12 (K11, K12, K13) 

• Sloup VO u výjezdu ze zástavby RD za zámkem, p.č. 227/12 (K14, K15)   

• Bývalá obecní škola, čp. 69 

 

g) Příjemce zpřístupněných údajů – orgány činné v trestním řízení nebo správní orgány 

pro účely přestupkového řízení, popř. jiné zainteresované subjekty pro naplnění účelu 

zpracování např. pojišťovna apod. Další subjekty musejí vždy prokázat zákonný nárok 

na zpřístupnění pořizovaných záznamů  

 

h) Kamerový systém má 15 stacionárních kamer,  



 

 

 

i) Doba uchování záznamů je 21 dnů, následně je záznam automaticky přemazán novým 

záznamem   

 
j) U kamer č.12 (D10), č.13 (RD podélná silnice), č.16 (altán) a č.17 (kolárna) je zajištěna 

částečná anonymizace pohledu (začerněný náhled) na soukromé pozemky a rodinné 

domy 

 

k) Kontaktní údaje pro přijímání podnětů k provozu kamerového systému: 

• adresa: Svijany 71, 463 46 Příšovice  

• email: info@obecsvijany.cz 

• telefon: 485 177 008 

• datová schránka: 256bj9m 

 

l) Stížnosti týkající se provozu kamerového systému je možné podat na všechny výše 

uvedené kontaktní adresy a telefony.  

 
 
Ve Svijanech, 29. 11. 2022 
 
Ing. Petr Felkner, starosta obce  
 


