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Popis projektu MKDS a základní charakteristiky

Úvod

1

Na základě vyhodnocení bezpečnostní situace ve městě Milovice, kdy dochází k narůstání
pouliční kriminality zejména v oblasti majetkové trestné činnosti jako krádeže motorových vozidel,
krádeže vloupáním do motorových vozidel, krádež jízdních kol a dále k násilné trestní činnosti a
narušování veřejného pořádku a občanského soužití v několika lokalitách ve městě, a na základě
ankety posouzení mezi občany města, která ukazuje na stav, kdy se převážná většina hlasujících
občanů necítí v našem městě bezpečně, bylo provedeno posouzení možných preventivních programů
kriminality. Na základě zjištěných skutečností a s využitím zkušeností z jiných měst, kde se jako
neúčinnější jeví vybudování Městského kamerového dohlížecího systému jako programu s vysokou
účinností na zvýšení pocitu bezpečí občanů, ochrany majetku a zvýšení počtů zjištěných pachatelů
trestné činnosti.
Tento současný stav bezpečnostní situace ve Městě a pocity bezpeční vedl představitele města
Milovice k žádosti o zapojení se do vyhlášeného grantového řízení o poskytnutí příspěvku u
„Krajského programu prevence kriminality ve Středočeském kraji v roce 2011“ vyhlášeného
usnesením Rady Středočeského kraje č. 068-45/2011RK dne 13. 12. 2010.

2

Cíl

Cílem a záměrem projektu je ztížení podmínek pro páchání pouliční kriminality, dodržování
veřejného pořádku, snížení přestupkového jednání a zvýšení možnosti odhalení pachatelů
protiprávních jednání.
Projekt je předpokládán v souladu s koncepcí prevence kriminality města Milovice, vychází
z vyhodnocení bezpečnostní analýzy současného stavu. Vybudováním městského kamerového
systému (MKDS) vzniknou ve městě tzv. bezpečné zóny.
Předpokladem je postupné vybudování kamerového systému tak, aby byla postupně
monitorována všechna kritická místa.
Tato základní první etapa je zaměřena na vytvoření osmi kamerových bodů v nejexponovanějších
lokalitách a vytvoření řídícího a vyhodnocovacího pracoviště na pracoviště Městské policie Milovice.
Vytvoří se tak:
 Vysoce účinný nástroj pro získání detailních informací a bezpečnostního přehledu pro
výkonnou moc (operační dozorčí Městské policie a hlídky strážníků ve výkonu
služby), a tím se zvýší efektivita nasazení sil a prostředků;
 Psychologický faktor – viditelnost kamerových stanovišť, viditelné využívání a péče o
systém jakož i popularizace dobrých výsledků MKDS je silným faktorem
důvěryhodného odstrašení potencionálních pachatelů na místech s největším rizikem
kriminálních, vandalských i občanskoprávních závadových činů.
 Zlepšení možností v oblasti veřejného pořádku a bezpečnosti při kulturních a
společenských akcích i dopravních přestupků v rámci kompetence provozovatele.
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Cílová skupina

S velkým nárůstem obyvatelstva úměrně stoupá i pouliční kriminalita, a tím nastává potřeba
prevence kriminality a včasného zachycení možného nežádoucího kriminálního chování a porušování
veřejného pořádku. Primární cílovou skupinou projektu jsou pachatelé pouliční kriminality a
přestupkového jednání, předcházení recidivě.
Realizace projektu se tak výrazně dotkne občanů města Milovice, pro které bude zamýšlený
kamerový systém znamenat zvýšení kvality ochrany osob a majetku ve městě, kdy strážníci Městské
policie a policisté Policie ČR, budou schopni rychlého a účinného zásahu proti pachatelům pouliční
kriminality a přestupkového jednání.
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Popis projektu

Předpokládaný projektový záměr se zaměřuje na vybudování městského kamerového systému
prostřednictvím osmi kamerových bodů. Dále bude zřízeno stanoviště operátorů MKDS na služebně
Městské policie Milovice. Kamerové body budou zajištěny systémem ochrany proti odcizení a
poškozením, ochranou před přirozenými vlivy a ochrany systému před zneužitím informací.
Signálová informace ze zvoleného kamerového bodu bude paralelně přenášena k dozorčímu
Městské policie včetně možnosti digitálního záznamu s automatickou archivací s možností
dlouhodobé archivace vybraných záběrů a to i s možností přístupu k archivovaným informacím i pro
Policii ČR
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Hlavní aktivity projektu

Od poloviny roku 2010 a 2011 byly po analýzách vybírány nejexponovanější lokalit pro umístění
kamerových bodů v Milovicích. Na této analýze se podíleli pracovníci Městské policie Milovice
pracovníci Policie ČR a Městského úřadu Milovice. Jedná se o lokality s velkým pohybem osob,
koncentrací zaparkovaných motorových vozidel, lokality jsou veřejným prostranstvím ve smyslu zák.
č. 128/2000 Sb. o obcích,
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Charakteristika garance práva na soukromí občanů

ve smyslu zákona č. 101/2000Sb. o ochraně osobních údajů
 vytvoření zabezpečených přenosových tras proti neoprávněnému zásahu
 zajištění pracoviště obsluhy včetně monitorovacího zařízení, pořízených záznamů a archivačních
dat proti neoprávněnému zásahu a zneužití
o stavebně-technické řešení monitorovacího pracoviště operátorů MKDS se zamezením přístupu
nepovolaných osob – oddělené režimové pracoviště s přístupem pouze povolaných osob
o zabezpečení záznamového zařízení včetně pokročilé správy uživatelských oprávnění
o certifikované školení operátorů
o možnost nastavení tzv. privátních zón (mimo veřejná prostranství) a zablokování monitoringu
o vytvoření vnitřních směrnic pro práci s kamerovým systémem, záznamy a dokumentaci
s určením odpovědné osoby
o informace o monitorovaných prostorech
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Personální zabezpečení projektu

Obsluha MKDS bude zajištěna v nepřetržitém 24-hodinovém provozu zaměstnancem města
zařazeným do Městské policie k tomuto účelu budou vyčleněni potřebný počet pracovníků.
Personální obsazení Městské policie je velitel MP + 12 strážníků členěných do směn a 4
operátoři MKDS. Směna je zajištěna vždy min. 1 operátorem MKDS a 2 strážníky (hlídka) což se jeví
jako dostatečný počet k zajištění nepřetržitého provozu dohledového centra MKDS, střídání směn je
prováděno v pravidelných intervalech. Operátor MKDS je určen k dohledu MKDS jako hlavní
pracovní činnosti.
Vzájemná koordinace složek IZS bude zajištěna a prováděna na základě vyhodnocení situace
zjištěné MKDS, předáním informace příslušné složce IZS, koordinace zákroku namístě, řídit činnost
na místě bude provádět první složka na místě a dále zpravidla velitel hlídky Policie ČR. Bližší
specifikace bude zahrnuta do směrnice pro provozování MKDS a koordinační dohody mezi Policií ČR
a městem Milovice.
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Hodnocení efektivity

Po úspěšném zahájení provozu MKDS bude prováděno hodnocení efektivity projektu na základě
následujících kritérií:





statistických údajů o páchání trestné činnosti v daných lokalitách
počtu využití záznamu monitorovaných míst při řešení přestupků a trestné činnosti
počtů zásahů na základě monitorování kamerami MKDS
evidence a vyčíslení dalších hodnot (pokuty za přestupky odhalenými kamerami, odhaleno
poškození majetku, zabránění škodám na majetku)
 hodnocení obyvatel Milovic z hlediska pocitu bezpečí a subjektivního přínosu MKDS
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Závěr

Projekt je veřejného charakteru a má přínos pro zvýšení bezpečnosti obyvatel a návštěvníků
města Milovice. Jedná se investiční akci, jejímž výsledkem bude nástroj ke snížení drobné kriminality
a přestupkového jednání s cílem zvýšení ochrany osob a jejich majetku.
Personálně je akce zajištěna již prověřeným realizačním týmem. Ten je složen z pracovníků
města Milovic a jsou v něm zastoupeny všechny dotčené odbory města, společně s Městskou policií
Milovice nositelem problematiky prevence kriminality ve městě.
Technické řešení akce bylo zajištěno dodavatelky u odborné firmy vybrané na základě
výběrového řízení podle pravidel zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.
Jak již bylo řečeno, je nutné akci hodnotit z věcného hlediska jejího přínosu pro město a jeho
obyvatele. Z tohoto hlediska lze akci hodnotit pozitivně, protože instalace MKDS významně přispěje
nejen k pocitu většího bezpečí pro občany Milovic, ale také odradí potencionální pachatele trestné
činnosti.
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