ROZMÍSTĚNÍ KAMER K 01.10.2019
Služba domov se zvláštním režimem, budova na ulici Hřbitovní 1128/41, 741 01 Nový Jičín
Do systému je zapojeno celkem 9 (devět) kamer, typu stacionární s nepřetržitým časovým
režimem.
Jejich rozmístění je následující:
Počet
kamer
1x

Umístění kamery

Záběr kamery

Z vnější strany vstupních dveří

1x
1x

Ve vstupním prostoru – chodba recepce
Z vnější strany u zadního vstupu

1x

Z vnější strany u zadního vstupu

1x

Z vnější strany u zadního vstupu

1x

U vjezdu do areálu zařízení

1x
1x

Venkovní terasa
Na chodbě u vstupu na zahradu

1x

U schodiště nouzového východu

Prostor vstupní branky směrem
k hlavnímu vchodu
Vnitřní prostor vstupu - recepce
Vnější prostor zadního vchodu do
šaten
Vnější prostor zadního vchodu ze
zahrady
Vnější prostor zadního vchodu,
výtahu a parkoviště
Prostor zadní brány směrem do
areálu zařízení
Prostor vstupu do budovy z terasy
Prostor zadního východu na
zahradu
Prostor nouzového východu a
schodiště

Služba domov pro seniory, budova na ulici Máchova 1435/19 a Bezručova 419/20, 741 01
Nový Jičín
Do systému je zapojeno celkem 12 (dvanáct) kamer, typu stacionární vnitřní/vnější, rotační
venkovní.
Jejich rozmístění je následující:
budova Máchova
Počet
kamer
1x
1x
1x
1x
1x

Umístění kamery

Záběr kamery

U vjezdu do areálu zařízení
Na chodbě u vstupu na zahradu
U venkovního schodiště
Ve vstupním prostoru
Ve vstupním prostoru

Prostor brány směrem do areálu zařízení
Prostor východu na zahradu
Prostor vstupu do budovy
Vnitřní prostor vstupu
Vnitřní prostor vstupu - chodba

1x
1x

Z vnější strany u vstupu do spojovací
chodby z ulice Máchova
V chodbě - spojovací

Prostor vstupu do spojovací chodby
Prostor na bránu a parkoviště

budova Bezručova
Počet
kamer
1x
1x
1x
1x
1x

Umístění kamery

Záběr kamery

U vjezdu do areálu zařízení
Z vnější strany budovy
Ve vstupním prostoru u recepce
U chodby - spojovací
U evakuačního výtahu

Prostor brány směrem do areálu zařízení
Prostor zahrady a parkoviště
Prostor vstupu - schodiště
Prostor vstupní brány a parkoviště
Prostor evakuačního výtahu

2

