Zápis č. 3/2018
Ze setkání na téma:
Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému s ohledem na 1. a 2. ZŠ Hořovice
Kamerový systém v 1. ZŠ Hořovice

ze dne
10.12.2018
Přítomni:
1. Dr. Ing. Jiří Peřina - starosta
2. Jana Šrámková - místostarostka
3. Mgr. Olga Kebrlová - vedoucí OSVZaŠ MěÚ Hořovice
4. Bc. Aleš Trojan, MPA – vedoucí OF MěÚ Hořovice
5. Npr. Mgr. Aleš Macourek – PČR OOP Hořovice
6. Bc. Světla Dardová – MP Hořovice, velitelka
7. Ing. Tomáš Mikula – zástupce školské rady 1 ZŠ Hořovice
8. Mgr. Jiří Vavřička – ředitel 2 ZŠ Hořovice
9. Bc. Michal Hasman, MPA – tajemník MěÚ Hořovice
10. Alena Ratajová, DiS. – manažer prevence kriminality

Omluveni:
1. Ondřej Vaculík - místostarosta
2. Bc. Michaela Mužíková – OSVZaŠ, zapisovatelka

Program setkání:
1. Přivítání a představení účastníků
2. Diskuse nad tématy
3. Návrhy řešení

K jednotlivým bodům programu:
1. Přivítání a představení účastníků

Manažerka prevence kriminality uvítala účastníky setkání, seznámila je s tématy k diskusi. Ing. Mikula
se představil ostatním účastníkům.

2. Diskuse nad tématy

Byla představena obě témata, která mají určitou spojitost a jsou provázaná. Po technické stránce a
způsobu zajištění finančních prostředků budou obě témata řešena odděleně.
1.

Rozšíření MKDS o dva kamerové body, a to na křižovatce ulic Komenského a Jiráskova a dále
na křižovatce ulic Pražská a Jiráskova (popř. zhruba v polovině ul. Pražská). Toto téma je
podrobně zpracováno v dokumentu Program prevence kriminality města Hořovice pro rok
2018, který lze nalézt na webových stránkách města Hořovice na tomto odkazu:
http://www.mesto-horovice.eu/mesto/prevence-kriminality-1/. První kamerový bod by jako
pohyblivá kamera snímal obě ulice, ve kterých se nachází 1 ZŠ Hořovice, 2 ZŠ Hořovice,
Gymnázium V. Hraběte a MMŠ Hořovice. Zde dochází ke zvýšenému pohybu dětí a je zde
hustá doprava hlavně před osmou hodinou ranní a mezi 12-13 hodinou odpoledne.
Druhý kamerový bod by snímal hlavní tepnu v centru města, ulici Pražskou. Zde je vysoká
koncentrace obchodů a přechod, přes který chodí velké množství dětí do a ze školy. Tato
ulice je používaná ve velké míře pro tranzitní kamionovou dopravu, a svými parametry
tomuto typu dopravy nevyhovuje.
Náklady na pořízení těchto kamerových bodů činí cca 550.000,- Kč

2.

Kamery v 1 ZŠ Hořovice – při zateplování budovy školy byla udělána příprava pro instalaci 4
kamerových bodů. Účastníci setkání se s jejich umístěním seznámili v poskytnuté
fotodokumentaci, která je součástí dokumentu Strategie prevence kriminality města
Hořovice na období 2019-2020. Tento dokument je vytvořen jako strategický pro oblast
prevence kriminality a po schválení radou města bude zveřejněn na webových stránkách
města Hořovice pod záložkou prevence kriminality. Tyto kamerové body by měly snímat
bezprostřední okolí 1ZŠ Hořovice, jeden z nich by mířil přímo na sportovní hřiště, které
využívají obě základní školy a v odpoledních hodinách sportovní kroužky a veřejnost. Toto
místo je ve večerních a nočních hodinách navštěvováno osobami, které zde požívají
alkoholické nápoje nebo zneužívají návykové látky. Už se několikrát stalo, že zde pedagogové
našli použitý injekční materiál či lahve od alkoholu. Školy mají proto velkou obavu o
bezpečnost svých žáků.

V rámci diskuse byl Ing. Mikulou představen i systém mobilní kamery, který umožňuje přenos
fotografie či videa z mobilního zařízení (mobilní telefon, tablet) do centrály umístněné u MP a rychlé
vyhodnocení situace či lustraci předmětné osoby.
Dále Ing. Mikula představil možnost zpracování mapy města s pokrytím kamerovými záběry, ideálně
pak v kombinaci s mapou kriminality a přestupků, pokud taková data existují. Mapa by mohla sloužit i
pro zanesení dalších etap nebo příprav, jako v případě 1.ZŠ. Pro osoby, které se tématem prevence
kriminality zabývají, je výhodnější dívat se do komplexního grafického podkladu, než pročítat textové
podklady. V případě zájmu p. Mikula nabízí do diskuze pro ilustraci ukázku příbramské mapy.
Návrh Bc. Trojana: v rozpočtu města na r. 2019 by bylo možné najít finanční prostředky na zakoupení
4 kamer pro osazení budovy 1 ZŠ Hořovice. Je to finančně méně náročné než pořízení 2 kamerových
bodů do MKDS.
Ing. Mikula uvedl, že vedení 1 ZŠ Hořovice nechce snímaná data uchovávat a zpracovávat s ohledem
na GDPR. Pokud by byly kamery nainstalovány, škola by chtěla, aby data šla na server MP.
Bc. Dardová uvedla, že by bylo lepší, aby server pro sběr dat byl uložen v 1 ZŠ Hořovice, kde by byl
zapečetěn a v případě potřeby by se za přítomnosti MP či PČR rozpečetil.
Důležité je, aby představitelé města deklarovali, že mají zájem preventivní programy realizovat.

Závěr:
Všichni zúčastnění se shodli na tom, že v roce 2019 by mohlo být zrealizováno osazení 1ZŠ Hořovice
4 kamerami dle přiloženého návrhu a serverem, který by byl umístněný a zapečetěný ve škole.
Město Hořovice by mohlo v rozpočtu na tento rok najít finanční prostředky. V případě nějakého
problému může MP či PČR tato data vytěžit. Zkraje roku 2019 dojde k oslovení firem, které by
mohly kamery dodat a nainstalovat i s propojením na MP.
Realizace 2 kamerových bodů rozšiřujících MKDS se odkládá na r. 2020.

Příloha zápisu – informace o MKDS Mikroregionu Dolnobřežansko – info od Ing. Mikuly:
Nyní sice jen na území obce Vestec (do budoucna v plánu v rámci celého Dolnobřežanska) je využíván
MKDS jako perimetrický monitoring vjíždějících a vyjíždějících aut (RZ). Razantně se tím prý zvýšila
objasněnost případů. Byli překvapeni, jaké procento trestních činů je pácháno ve spojení s
autem. Ing. Mikula dělá projektovou podporu rozšíření tohoto systému. Spolupracuje s DSO
Dolnobřežansko a MP Vestec. V případě zájmu – info u Ing.Mikuly.

Zapsala: Alena Ratajová

