Poskytnutí informace na žádost ze dne 12.6.2018
Městská policie Plzeň obdržela dne 12.6.2018 žádost o poskytnutí informace podle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím k:
1) software, který je používán ke správě dat získaných při úsekovém měření rychlosti;
2) datům, která jsou o jednotlivém měření rychlosti a v souvislosti s ním uchovávána;
3) rozsahu automatizace software;
4) rozsahu a typu bezpečnostních opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo
nahodilému přístupu k datům o měření rychlosti, jejich změně, zničení či ztrátě,
neoprávněným přenosům,
5) identifikaci osob, které jsou oprávněny k zobrazení a zpracování dat zjištěných při
měření rychlosti;
6) identifikaci manipulace s elektronickými záznamy, která umožní určit a ověřit kdy,
kým a z jakého důvodu byla data ohledně měření rychlosti zaznamenána.
S odkazem na § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. zveřejňujeme, že žadateli byly poskytnuty
následující informace:
MPP používá v rámci úsekového měření rychlosti SW systému SYDO Traffic
Velocity – systém je určen pro certifikované úsekové měření rychlosti vozidel. Pro dopravně
správní agendu (přestupky) je využíván SW - SYDO Traffic DSA.
Zařízení zaznamenává data o registrační značce motorového vozidla, tvář řidiče
vozidla a při zpracovávání dopravního přestupku údaje o provozovateli motorového vozidla
(jméno a příjmení, popřípadě firmu; datum narození s RČ, popřípadě IČO právnické osoby;
adresa provozovatele), tovární značku vozidla, datum, čas a místo spáchání přestupku,
naměřenou rychlost, maximální povolenou rychlost, měřený úsek, přehledovou fotografii,
fotografii vozidla na vjezdu do měřeného úseku a fotografii vozidla na výjezdu z měřeného
úseku v případě, že je detekován přestupek.
Kamery na vjezdu do sledovaného úseku a výjezdu ze sledovaného úseku detekují
každé vozidlo v celé šířce jízdního pruhu, bez nutnosti dalších čidel. Systém pracuje zcela
automaticky a obsluha neprovádí výběr a měření konkrétních projíždějících vozidel. Ovládat
a nastavovat lze pouze zapnutí/vypnutí měření a hodnoty rychlosti klasifikované jako
přestupek.
Počítačová síť, servery a koncové stanice, na kterých je provozován systém měření
rychlosti, jsou spravovány v souladu se systémem řízení bezpečnosti informací dle ISO 2700.
Systémy jsou pravidelně aktualizovány a data jsou pravidelně zálohována. K systému mají
přístup pouze strážníci, kteří jsou k tomu vyškolení a přihlašují se ke svému účtu (login a
heslo). Při nakládání s informacemi, které vznikají v rámci měření rychlosti, jsou všichni
zaměstnanci města Plzně zařazení do MPP povinni respektovat povinnost mlčenlivosti a
pravidla při zpracování informací, která vyplývají z relevantních právních předpisů.
Mimo MPP mají přístup k datům z měření rychlosti pouze oprávněné úřední osoby
správního orgánu, který projednává zadokumentované přestupky.
Při jakémkoli zpracovávání údajů v systému SYDO Traffic vznikají v tomto systému
elektronické záznamy (stopy), která umožňují identifikovat konkrétní subjekt zpracovávající
údaje včetně formy zpracování a času zpracování.

