MĚSTO NOVÝ JIČÍN- MĚSTSKÁ POLICIE
Divadelní č.8, Nový Jičín, PSČ 741 01, tel.: 556 768 280, fax: 556707626
v Novém Jičíně dne 7. 3. 2019
Vážený pan
Zdeněk Bill
U rybníka 415
74101 Nový Jičín
číslo jednací
MP/17653/2019/KL

vyřizuje
Mgr. Jiří Klein

telefon
556 768 281

Sdělení k žádosti dle z. č. 106/1999 Sb.
Na základě Vaší žádosti, doručené dne 24. 2. 2019 a doplněné dne 25. 2. 2019, uvádím
následující.
K bodu 1
Přestupek byl zjištěn vlastní činností Městské policie Nový Jičín (dále jen „MPNJ“).
K bodu 2
Digitální kopie dvou snímků 66670_2.jpg a 66670_3.jpg jsou přiloženy v příloze č. 1 (DVD).
Snímek označený 66670_1.jpg nelze poskytnout z důvodu, že je na něm zachycena třetí osoba
takovým způsobem, že by byly porušeny práva na ochranu osobnosti této osoby.
K bodu 3
Snímek byl pořízen zařízením zn. Samsung model SM-T719
K bodu 4
Čas byl správný a je řízen přes mobilní síť automaticky v mobilním zařízení.
K bodu 5
Zařízení při snímku pořídí tzv. EXIF data, která se uloží k obrazu ve formě datové stopy. Datum
a čas se na snímku nezobrazuje. Zařízení bylo nakoupeno na doporučení dodavatele software MP
Manažer, které používá MPNJ pro evidenci událostí.
K bodu 6
Správnímu orgánu se zasílá oznámení o podezření ze spáchání přestupku s úředním záznamem a
fotodokumentací v listinné podobě. Z úředního záznamu vždy vyplývá, kdy byly snímky
pořízeny a za správnost data a času odpovídá zpracovávající strážník. Před odesláním záznamy
ještě kontroluje nadřízený strážníka.
K bodu 7
Nejednalo se o soukromé zařízení, ale služební. Fotografie nelze modifikovat, protože se
pořizuje a přímo ukládá na serveru do systému MP Manažer.
K bodu 8
K evidenci událostí používáme MP Manažer společnosti FT Technologies. Spisy se oznamují
v listinné podobě a generuje se z digitálního záznamu systému MP Manažer.
K bodu 9
Strážník při zjištění přestupku otevře v mobilním zařízení novou událost v systému MP Manažer,
přiřadí se mu automaticky nové číslo události a k této události pořídí fotodokumentaci. Snímky

se uloží k události s exif daty zaznamenanými v okamžiku stisknutí spouště. Žádná další
modifikace snímku neprobíhá a snímky se ihned nahrávají na server, kde zůstávají.
K bodu 10
K tomuto bodu se nedokážu vyjádřit, protože jsem u jednání nebyl a neznám formu, jakou jste o
informace žádal. Obvykle však občané žádají o informace písemnou formou, zvlášť pokud žádají
i kopie dokumentů nebo digitálních záznamů.
S přátelským pozdravem

Mgr. Jiří Klein
ředitel Městské policie Nový Jičín

Přílohy: 1 x DVD

