
  
Název akce:  

 

Propojení kamerového systému Městské policie Litovel 
s Policií ČR 

 
Popis akce:  
 

                     

 
V současné době město Litovel disponuje kamerovým 
systémem, který čítá celkem 16 kamer. Kamerový systém je 
provozován Městskou policií Litovel. Celý systém se postupně 
obnovuje a modernizuje, čehož ke důkazem i letošní rok, kdy 
byly pořízeny nové moderní panoramatické a analytické 
kamery, které do značné míry zefektivnily výkon služby 
strážníkům Městské policie. Nové kamery jsou schopny, dle 
přednastavených vzorců, vyhodnocovat rizikové situace, 
umožnují srážníkům on-line přenos v terénu pomocí mobilního 
zařízení a rovněž jsou schopny sledovat průjezdy vozidel a číst 
SPZ.   
V letošním roce se město Litovel rovněž rozhodlo realizovat 
projekt „Propojení kamerového systému Městské policie Litovel 
s Policií ČR“. Díky tomuto projektu došlo k propojení a 
zpřístupnění kamerového systému MP s informačními systémy 
PČR. Město Litovel dlouhodobě spolupracuje s Policií ČR při 
odhalování trestné činnosti. Doposud však Policie ČR neměla 
přístup do kamerového systému MP. V případě, že PČR 
potřebovala záznam z kamerového systému MP, musela 
oficiálně zažádat MP o jeho zpřístupnění, což snižovalo 
efektivitu práce PČR a prodlužovalo celkovou délku šetření.  
V roce 2020 město Litovel obdrželo žádost Obvodního odd. 
Policie ČR ohledně možnosti náhledu do systému MP. 
Spolupráce MP a PČR v této oblasti byla přitom nasnadě. 
V roce 2017 došlo k přemístění Městského úřadu Litovel a 
Městské policie z ul. Havlíčkova na náměstí Př. Otakara. V r. 
2018 došlo rovněž k přemístění obvodního oddělení PČR, 
které se přestěhovalo do budovy na ul. Havlíčkova, kde do té 
doby sídlil Městský úřad a MP. Obě nová sídla, tedy budova 
obvodního odd. PČR a budova Městské policie, byla mezi 
sebou z minulosti propojena optickým vedením. Projekt proto 
bylo možno realizovat s minimálními náklady.  
Realizací projektu PČR odpadla značná administrativní zátěž, 
kdy musela v každém jednotlivém případě žádat MP o 
poskytnutí záznamu z kamerového systému. PČR bude také 
moct, díky propojení obou systémů, využívat záznam 
z moderních panoramatických a analytických kamer, které 
rovněž zefektivní její práci. Celkově by pak nové technologie 
měly usnadnit MP, potažmo PČR její práci při odhalování 
trestné činnosti a zajistit větší bezpečnost občanům města 
Litovel. 
Na realizace projektu „Propojení kamerového systému Městské 
policie Litovel s Policií ČR“ se finančně podílel Olomoucký kraj.  
 

Termín realizace: 2020 

Náklady akce: 98 732,00 Kč  

Finanční zdroje: Olomoucký kraj - dotace 
město Litovel 

40.000,00,- Kč                                                   
58.732,00,- Kč 
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