
  
Název akce:  

 
Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému 

 
Popis akce:  
 

                    

 

 
Záměrem projektu bylo rozšířit MKDS o jednu otočnou kameru, která byla umístěna do 
městského parku, do lokality, kde se nachází velké dětské hřiště, dopravní hřiště a v těsné 
blízkosti čtyři bary. Prostor je občany označována jako jedna z nejvíce rizikových míst ve 
městě. Takto ji vyhodnocují zejména rodiče menších dětí, které jsou zde napadány romskou 
mládeží. Počet evidovaných případů není velký, ale na sociálních sítích a veřejných 
diskuzních fórech je tento problém živě diskutován a město je nabádáno k řešení této 
situace. Strážníci Městské policie Litovel zavedli častější kontroly hřišť, město Litovel přijalo 
do pracovního poměru Asistenta prevence kriminality, jehož pracovní náplní je kontrola 
těchto míst. K doplnění opatření byla do tohoto prostoru nainstalována otočná kamera, která 
monitoruje dění na hřištích. Záznam je ukládán na datové úložiště a v časové smyčce je 
přemazáván. Jedná se o moderní a nenáročný zabezpečovací zařízení, které, dle našeho 
názoru, pomůže při odhalování pachatelů popsané kriminality. Své tvrzení opíráme o 
materiály MV, ve kterých se uvádí, že opatření tohoto typu mají primárně dva účinky 
směřující ke zvýšení bezpečí občanů. Prvním je odstrašující s jednoznačně preventivním 
účinkem. Druhým účinkem je ztížení podmínek při páchání trestné činnosti a zvýšená 
možnost zajištění pachatele.  
Město Litovel získalo na rozšíření kamerového systému dotaci z Olomouckého kraje ve výši 
31,5% nákladů. Vlastní realizace byla zahájena v březnu 2017, kdy bylo projekční kanceláři 
zadáno vypracování projektové dokumentace, včetně všech potřebných povolení pro vydání 
stavebního povolení, resp. územního souhlasu.  Začátkem listopadu 2017 bylo provedeno 
výběrové řízení na dodavatele akce. Ze tří nabídek byla vybrána firma Meridian ITS s.r.o. 
Realizace byla potom zahájena na přelomu listopadu a prosince 2017. Akce byla dokončena 
a předána do užívání 4. prosince 2017. V současné době je kamera v parku na ul. Číhadlo 
v Litovli v plném provozu. 

 

Termín realizace: 2017 

Náklady akce: 338 708 Kč  

Finanční zdroje: Olomoucký kraj - dotace 
město Litovel 

107.000,- Kč                                                   
                231.708,- Kč 
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