
 

Správce osobních údajů 
Správce osobních 
údajů 

Městský úřad Kralupy nad Vltavou 
Palackého nám. 1 
278 01 Kralupy nad Vltavou 
(MÚ) 

Zástupce 
správce 
osobních údajů 

Mgr. Ladislav Voves 

Strážník pověřený plněním 
některých úkolů při řízení 
Městské policie Kralupy nad 
Vltavou 
ladislav.voves@mestokralupy.cz 
telefon: 724 182 001 

Statutární 
zástupce 

Ing. Marek Czechmann 
Starosta města 
marek.czechmann@mestokralupy.cz 
telefon: 315 739 854 

Odpovědný 
útvar 

Městská policie Kralupy nad Vltavou 

Odpovědná 
osoba 

Mgr. Ladislav Voves 

Strážník pověřený plněním 
některých úkolů při řízení 
Městské policie Kralupy nad 
Vltavou 
ladislav.voves@mestokralupy.cz 
telefon: 724 182 001 

Pověřenec pro 
ochranu 
osobních údajů 

Mgr. Petra Urbanová 
tel.: 775334295 
e-mail: 
petra.urbanova@mestokralupy.cz 

 

Zpracovatel 
osobních údajů 

KnVnet services s.r.o. 
Rybova 15 
278 01 Kralupy nad Vltavou 
IČ: 24206601 

Činnost zpracování 

Název činnosti zpracování 
osobních údajů 

Městský kamerový dohlížecí systém Městské policie Kralupy nad Vltavou 

Kategorie subjektů osobních 
údajů 

Fyzické osoby  

Kategorie příjemců 
osobních údajů 

 

Interní:  

 Starosta 
 Vedoucí strážník Městské policie Kralupy nad Vltavou 
 Strážník Městské policie – operátor městského kamerového dohlížecího systému  

 
Externí: 

 Městský kamerový dohlížecí systém je přímo napojen na služebnu OO PČR Kralupy 
nad Vltavou 

 osobní údaje jsou poskytovány pouze na základě oprávnění stanovených právními 
předpisy, zejm.: 
- kontrolním orgánům 

orgánům, pokud prokáží právní zájem 

Získávání osobních údajů: ☒ od subjektu údajů 
 

Získávání osobních údajů od 
jiného subjektu: 

 

Účel zpracování osobních 
údajů 

Osobní údaje jsou zpracovány za účelem plnění úkolů městské policie dle zákona č. 553/1991 
Sb. o obecní policii. 

Zpracování osobních údajů pouze v rozsahu nutném pro dosažení účelu zpracování Ano / Ne 

Předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci Ano / Ne 

Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování Ano / Ne 

Datová sada osobních údajů (vyberte možnosti) 

Subjekt údajů Osoby pohybující se na monitorovaných místech veřejně 
přístupných 

Jméno, příjmení ☐ 



Pohlaví ☐ 

Titul, vědecká hodnost ☐ 

Datum a místo narození ☐ 

Rodné číslo ☐ 

Datum a místo úmrtí ☐ 

Trvalé bydliště ☐ 

Státní občanství ☐ 

Národnost ☐ 

Adresa povoleného pobytu nebo místo pobytu v zahraničí 
(u cizinců) 

☐ 

Doručovací nebo kontaktní adresa ☐ 

Číslo průkazu totožnosti ☐ 

Identifikační číslo ☐ 

Číslo účtu ☐ 

Email ☐ 

Telefonní číslo ☐ 

Další osobní údaje 
Videozáznam osoby 

☐ Zvláštní kategorie osobních údajů 

☐ rasový či etnický původ 

☐ politické názory 

☐ náboženské vyznání či  

☐ filozofické přesvědčení 

☐ členství v odborech 

☐ genetické údaje 

☐ biometrické údaje za účelem jedinečné 
identifikace fyzické osoby 

☐ údaje o zdravotním stavu 

☐ údaje o sexuálním životě 

☐ údaje o sexuální orientaci 

  

☐ Zpracování osobních údajů týkajících se rozsudků v 
trestních věcech a trestných činů 

  

☐ Zpracování osobních údajů dětí 

Zákonnost zpracování (vyberte možnost) 

☐ subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých 
osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů 

 

☐ zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž 
smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení 
opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost 
tohoto subjektu údajů 

 

☐ zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, 
která se na správce vztahuje 

 

☐ zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých  



zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby 

☒ zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného 
ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým 
je pověřen správce 

- zákon č. 553/1991 Sb. o obecní policii § 24b odst. 1 
- zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů 

 
Obecní policie je oprávněna, je-li to potřebné pro plnění jejích 
úkolů podle tohoto nebo jiného zákona, pořizovat zvukové, 
obrazové nebo jiné záznamy z míst veřejně přístupných, 
popřípadě též zvukové, obrazové nebo jiné záznamy o 
průběhu zákroku nebo úkonu. 

☐ zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů 
příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy 
před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní 
práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu 
osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě 

 

Důsledek neposkytnutí osobních údajů  K neposkytnutí osobních údajů nedochází.  

Způsob zpracování osobních údajů 

Elektronické zpracování  pořizován elektronický záznam 
Kamera č. 1 

* celý úsek ul. Žižkova 

* křižovatka ul. Žižkova, Nádražní, Husova 

* ul. Husova a přilehlý park 

* část ul. Nádražní (před nádražím ČD a autobusové nádraží) 

* parkoviště P R ul. Nádražní 
Kamera č. 2 

* část ul. Jodlova (před ZŠ Praktickou) 

* Palackého náměstí (od ul. Jodlova, kolem přední části kostela po podchod do ul. Sokolská) 

* prostor před Městským úřadem 
Kamera č. 3 

* celý úsek ul. V Luhu 

* sídl. Cukrovar před č. p. 1067 – 1072, č. p. 1088, č. p. 1063 – 1066 a přilehlá parkoviště 

* dětské hřiště sídl. Cukrovar 

* ul. U Cukrovaru 

* parkoviště Hotelu Sport 

* prostor před plaveckým bazénem 

* parkoviště před DPS 

* křižovatka ul. Chmelova a Erbenova 
Kamera č. 4 

* celý úsek ul. Hennigsdorfská 

* celý úsek ul. Nerudova 

* křižovatka ul. Hennigsdorfská, S.K.Neumanna, G. Klapálka, Poděbradova 

* křižovatka ul. S.K.Neumanna, Kaplířova 

* část železniční tratě v úseku od železničního přejezdu u fa. Barev a Laků k nádraží ČD 

* vjezd do fa. Barev a Laků 

* křižovatka ul. Poděbradova a Ke Hřbitovu 
Kamera č. 5 

* řeka Vltava (od Chvatěrubského železničního mostu po Lobečskou skálu) 

* ul. Mostní (od mostu T.G.M po odbočku k zimnímu stadionu) 



* ul. Předmostí 

* křižovatka ul. Mostní, Tř. Legií a Třebízského 

* celý úsek ul. Tř. Legií 

* celý úsek ul. Třebízského 

* Seifertovo náměstí s přilehlým parkovištěm (mimo park) 

* část ul. E. Beneše (od ul. Mostní k prodejně zeleniny) 

* most T.G.M (od ul. Mostní k horizontu mostu) 
Kamera č. 6 

* celý úsek ul. Mostní 

* křižovatka ul. Mostní, Tř. Legií a Třebízského 

* část ul. E. Beneše (od ul. Mostní k prodejně zeleniny) 

* Seifertovo náměstí s přilehlým parkovištěm a parkem 

* část ul. Vodárenská (od České pošty po stanoviště RZS) 

* parkoviště před zimním stadionem 

* víceúčelové hřiště za zimním stadionem 

* celkový pohled na fa. Synthos 
Kamera č. 7 

* křižovatka ul. Přemyslova, Dobrovského, Podřipská 

* křižovatka ul. Mostní, Podřipská, S.K.Neumanna 

* celý úsek ul. Podřipská 

* celý úsek ul. Smetanova 

* část ul. Chmelova (od železniční tratě po křižovatku s ul. Smetanova) 

* parkoviště před OD Penny Market 

* celý úsek ul. Jiráskova 

* parkoviště, veřejné prostranství a dětské hřiště u domů č. p. 1030 – 1034, 824, 1044 na 

sídl. Hůrka 

* železniční trať od ul. Dobrovského po nádraží ČD 

* křižovatka ul. Palackého a Mostní 

* podchod a podjezd v ul. Tyršova 

* parkoviště v objektu č. p. 1094 ul. Nerudova 

* křižovatka ul. Hennigsdorfská a sídl. Hůrka (ke kuřecímu ráji) 

* účelová komunikace mezi domy č. p. 1045, 1046, 1043 sídl. Hůrka 
Kamera č.  8  

* sloup veřejného osvětlení, most T. G. M. ul. Mostní 

* úsek od rozdělení chodníku na most a do podchodu pod mostem k samotnému podchodu 

* pás zeleně v areálu nemocnice přilehlé k mostu T. G. M ul. Mostní 
Kamera č. 9  

* sloup veřejnéh osvětlení u rohu boudovy č. p. 1085, sídl. U Cukrovaru, Kpy 

* část úseku stezky pro chodce a cyklisty blíže k podchodu pod mostem T. G. M 

* podchod pod mostem T. G. M 

* schody na most T. G. M ze strany sídl. U Cukrovaru 

* schody na lávku pro pěší a cyklisty přes řeku Vltavu ze strany sídl. U Cukrovaru 

* veřejné prostranství od úpatí lávky pro chodce a cyklisty přes řeku Vltavu po č. p. 1079 

sídl. U Cukrovaru 

* úpatí lávky pro chodce a cyklisty přes řeku Vltavu 



Kamera č. 10  

* sloup veřejného osvětlení u schodů k turistickému infocentru na mostě T. G. M 

* prostor před turistickým infocentrem ul. Mostní (bývalé terasy) 
Kamera č. 11  

* sloup veřejného osvětlení před č. p. 800/9 ul. Jana Palacha, Kpy 

* část ul. Jana Palacha (od křižovatky s ul. Chelčického k ul. Šafaříkova) 

* prostor před budovou Dvořákova gymnázia a střední odb. školy 

* Dvořákovo nám.  

* ul. Dvořákova 

* ul. Čechova v délce Dvořákova nám.  
Kamera č. 12  

* část ul. Čechova (od křižovatky s ul. Tomkova k ul. Šafaříkova) 

* park mezi ul. Čechova, ul. Jana Palacha, ul. Šafaříkova a MŠ 

* část ul. Šafaříkova (od křižovatky s ul. Jana Palacha k ul. Čechova) 

* sportovní hřiště u křižovatky ul. Jana Palacha a ul. Šafaříkova 
Kamera č. 13  

* Lidové náměstí 

* část ul. Přemyslova (od křižovatky s Lid. nám. k ul. 28.října) 

* část ul. V růžovém údolí (od křižovatky s Lid. nám. areálu fa Bidvest) 
Kamera č. 14  

* prostor před budovou DDM 

* ul. Smetanova 

* část ul. Riegrova (od železniční tratě k DDM) 

* parkoviště před OD Penny Market   

* křižovatka ul. Chmelova a Smetanova 

* křižovatka ul. Mostní a Palackého 

* část ul. Mostní (od železniční tratě k OD Máj)   

* část Palackého nám. (prostor okolo památníku) 

Fyzická dokumentace   není 

Další evidence     není 

Způsob zabezpečení osobních údajů 

Informace o zabezpečení osobních údajů jsou součástí bezpečnostní dokumentace úřadu. 

Likvidace osobních údajů, lhůty 

Lhůta zpracování 708 - Záznamy z MKDS                    7 dní 

Způsob výmazu elektronicky vedených osobních údajů Při nahrávání nových záznamů dochází k automatickému výmazu 
nejstarších uchovaných záznamů. Záznamy z konkrétních 
kamerových bodů v konkrétním čase je možné zálohovat pro 
jeho možné využití jako důkazního prostředku. 

Způsob likvidace osobních údajů vedených v listinné 
podobě 

V listinné podobě nezpracováváno 

 

Práva subjektů údajů 

Přístup Ano Přenositelnost Ano / Ne 

Oprava Ano Námitka Ano 

Výmaz Ano Omezení zpracování Ano 

Právo odvolat souhlas Ne Právo podat stížnost u dozorového úřadu Ano 



 
 

Datum zpracování:          18. 04. 2018 

Datum aktualizace:    


