Prezentace :
Zkušenosti z provozování kamer instalovaných v ulicích
konkrétního města.
Městský kamerový dohlížecí systém.
Úvodem :
Dobrý den, jsem kpt.František Prachař, vedoucí vnitř.oddělení MP Mělník.
Na úvod bych chtěl říci pár slov i o Městském kamerovém dohlížecím
systému MP Mělník (dále jen MKDS). Každé město,resp.městská policie či
obecní policie, si od prvopočátku musí při realizaci MKDS uvědomit, co od
něj vlastně chce a co očekává, odkud jej začne budovat, jak pokryje město a
nejlépe jej využije, na co je třeba se nejvíce zaměřit, a samozřejmě kolik
finančních prostředků je konkrétní město ochotno na instalaci MKDS a k
jeho provozování vynaložit, a jak a kam dále pokračovat v jeho rozšiřování,
aby tento systém byl efektivní.
Vývoj, využívání, výsledky :
MKDS v Mělníku byl realizován po vstupu města Mělníka do projektu
prevence kriminality za využití dotací a ve spolupráci s Odborem prevence
kriminality MVČR, jeho provoz a obsluhu od počátku zajišťuje městská
policie, a tento je v činnosti již od listopadu roku 1998 po předcházejícím
zkušebním provozu. Poté prošel dalším vývojem a rozšiřováním v několika
etapách, později přes částečnou digitalizaci až po úplnou digitalizaci
záznamu, a dále opětovné přesměrování propojení kamerového záznamu
z MP na PČR (konkrétně OO PČR), které bylo zrealizováno v roce 2012.
V rámci postupné modernizace MKDS jsou průběžně nahrazovány
analogové kamery za moderní kamery typu Autodome a IP kamery.
V závěru roku 2013 byl pořízen mobilní kamerový set pracující v síti 3G,
přičemž tato mobilní kamera je umísťována a přemísťována na základě
využití k činnosti MP a požadavků občanů do různých lokalit, a v této
souvislosti je vytvářena i síť takzvaných slepých kamer, do nichž je střídavě
umísťována tato mobilní kamera, takže případný pachatel si nikdy nemůže
být jistý,zda zrovna není pod dohledem kamery. V současné době se tedy
MKDS v Mělníku skládá z deseti pevných kamerových bodů a jednoho
mobilního kamerového setu.
V neposlední řadě je třeba doplnit, že nedílnou součástí MKDS na městské
policii v Mělníku je i tzv.vyhodnocovací pracoviště, které se nachází mimo
operační a monitorovací pracoviště, z důvodu toho, že se zde dále pracuje
s uloženými záznamy z jednotlivých kamer, které jsou poté využívány jako
důkazní materiál v přestupkovém řízení, ale rovněž jsou tyto záznamy po
předcházejícím vyhodnocení (a to i za účasti policistů z OO PČR, DI PČR,

a rovněž kriminalistů atd.) poskytovány orgánům činným v trestním
řízení.
Aby MKDS dobře fungoval, resp. operační a monitorovací pracoviště, tedy
jeho obsluha, je třeba k tomuto vytvořit odpovídající podmínky a prostředí,
dále k tomuto účelu slouží rovněž vytvořená vnitřní organizační směrnice,
kde jsou přesně vymezeny pokyny a povinnosti pro pracovníky k jeho
obsluze, a dále je zde upřesněn režim na tomto pracovišti v souvislosti
s monitorováním kamerovým systémem.

Trochu statistiky :
Městský kamerový dohlížecí systém je umístěn na městské policii a je
jedním z prostředků prevence ke zvýšení bezpečnosti občanů,
potírání
kriminality a dalšího protiprávního jednání, a sledování dopravní situace na
exponovaných místech města. MKDS je systém nepřetržitě obsluhovaný plně
kvalifikovanými pracovníky, kteří jsou schopni vyhodnotit ze sledovaného
kamerového záznamu stupeň nebezpečnosti chování závadových osob nebo
stupeň ohrožení občanů a předat tyto informace orgánům schopným
zasáhnout a pomoci.
Prostřednictvím obsluhy kamerového systému se v roce 2014 podařilo
strážníkům zadržet 3
pachatele dopravní nehody, kteří způsobili škodu na
majetku, z toho 1 pachatele, který z místa nehody ujel. Nejméně v
95
případech kamery pomohly předejít a zabránit dokonání trestního činu, či
závažnějšího přestupku, např. rvačkám či vandalismu. Bylo zaznamenáno a
řešeno nejméně 2536 přestupků na úseku
dopravy.
V roce 2014 se
strážníkům pomocí MKDS podařilo přistihnout při činu 8 osob při
vylepování různých plakátů a letáků na místa, kde to není povoleno.
Prostřednictvím kamer byli zadrženi pachatelé, kteří se dopustili
přestupkového jednání v oblasti veřejného pořádku a poškozování veřejně
prospěšných zařízení. Pomocí MKDS se v roce 2014 podařilo zjistit celkem 259
těchto přestupků. Díky kamerám se daří eliminovat rušení nočního klidu,
zejména v centru města (na nám. Míru a nám. Karla IV.), kdy v minulosti
návštěvníci po opuštění restauračních zařízení páchali značné množství
přestupků hlavně na úseku veřejného pořádku. Kamerový systém je pravidelně
využíván i Policií ČR nejen k vyhodnocování bezpečnostní situace ve
snímaných lokalitách, ale i k preventivnímu předcházení trestné činnosti, a dále
ke zjišťování poznatků ke konkrétním případům (57 žádostí o vyhodnocení
záznamu MKDS). Dále kamerový systém využívají i HZS k určení příčiny vzniku
různých požárů. Na MP se obracejí i občané zejména z řad obchodníků
s žádostí o zaměření kamer na jejich objekty v době kdy končí provozní doba a
jejich prodejny navštěvují osoby s cílem využít této doby ke krádežím, a rovněž
tam, kde kamery monitorují parkoviště, hlavně v sídlištích, se občané-řidiči
snaží parkovat se svými vozidly co nejblíže zóně monitorované kamerou.
Nedílnou součást práce MP plní MKDS při zajišťování různých sportovních a
kulturních akcí ve městě (Vinobraní, Mělnický vrkoč, různá sportovní
mistrovství, recesní akce, dobročinné a další akce).
Popis přestupku /tr.činu / MKDS/

Počet

Zadržení pachatelů dopravní nehody
3
Předejití a zabránění dokonání trestního činu či
závažnějšího přestupku
Přestupky na úseku dopravy
Další přestupky na úseku veřejného pořádku

95
2536
259

Závěrem, příklady :
V neposlední řadě je třeba zmínit, že kamerový systém je možno využít i při
monitorování a řešení krizových situací v souvislosti s povodněmi, které jsou
na Mělníku téměř každoročně, k tomuto uvádím, že v rámci projektu prevence
kriminality byl v roce 2007 MKDS rozšířen o jeden kamerový bod, přičemž tato
desátá kamera, tzv.pohledová, byla instalována na budově objektu mělnického
zámku, kde slouží nejen k prevenci proti vandalismu a pouliční kriminalitě
v prostoru zámecké vyhlídky nad soutokem Labe s Vltavou, kterou hlavně
v sezóně navštěvuje větší počet turistů, ale rovněž k monitorování hladiny
obou známých řek. V tomto směru byl velice náročný rok 2013, kdy zjm.
v měsíci červnu došlo k velkému zvýšení hladiny řek a tím k povodním,
přičemž hrozilo, že dojde k přelití vody přes povodňové hráze či dokonce jejich
protržení, a hladina řeky kulminovala těsně pod jejich vrcholem. Při tomto se
výše uvedená pohledová kamera velmi osvědčila a byla neocenitelným
pomocníkem.
V posledních letech se stalo trendem, že díky kamerovému systému se daří
kriminalitu (např.krádeže motorových vozidel) a další společnosti nebezpečné
jevy vytěsňovat mimo jím monitorované lokality, a tohoto je využíváno i při
výkonu hlídkové činnosti městské policie, která se tímto může více zaměřovat
na lokality a části města, které pod dohledem kamer nejsou. V této souvislosti
je zde také důležitá spolupráce s PČR, kdy hlavně Obvodní oddělení, které na
svém operačním pracovišti vidí v reálu snímanou scénu všech kamer městské
policie,na základě propojení, jak výše uvedeno, může takto rovněž reagovat na
vzniklé situace, činit potřebná opatření a koordinovat své hlídky, případně řídit
celý zásah ve spolupráci s městskou policií.
Rád bych nyní uvedl dva příklady z minulosti, kdy díky kamerovému systému a
postřehu operátorek došlo k zadržení pachatelů trestné činnosti :
1/ Operátorka MP si při sledování kamerového systému v časných ranních
hodinách povšimla podezřelého chování dvou dívek, které si u vyústění jedné
z ulic na centrální náměstí ponechaly zaparkované auto, a poté se pohybovaly
v centru města, kde sledovaly a tipovaly si obchody a prodejny, poté se vrátily
do ulice vyúsťující na náměstí, kde se jedna z dívek vyšplhala na parapet okna
prodejny se spodním prádlem, vytlačila a otevřela okno a vnikla tak to
prodejny, zatímco druhá z dívek jí dělala tzv.„zeď“. Po chvíli první dívka oknem
z prodejny slezla zpět na ulici a obě se vydaly ke svému autu na náměstí. V tuto
chvíli jim již jela naproti hlídka MP, obě dívky u jejich auta zadržela i s lupem,
což byla pokladnička s finanční hotovostí z uvedené prodejny a několik kusů
dámského spodního prádla rovněž odtud, a tyto zajistila do příjezdu přivolané
hlídky PČR, která si celou věc převzala k dalšímu šetření a opatření.

2/ Při sledování kamerového systému si operátorka MP v nočních hodinách
všimla skupiny mladíků, kteří vycházeli z centrálního náměstí do přilehlé ulice,
na začátku které probíhala stavba domu, přičemž si povšimla dvou mladíků,
kteří se od skupiny oddělili, vnikli na staveniště a odcizili z oplocené ohrady
přenosný plynový agregát sloužící k vytápění stavenišť. Tento agregát nemalé
hodnoty poté mladíci táhli po komunikaci. Nedaleko od místa odcizení věci je
zadržela vyslaná hlídka MP, i když se mladíci, kteří byli zřejmě pod vlivem
alkoholu či jiné návykové látky, pokusili utéci. Hlídka MP pachatele krádeže i s
odcizeným agregátem na místě zajistila, a tyto předala přivolaným orgánům
činným v trestním řízení, tedy Policii ČR.
Již závěrem bych chtěl dodat, že negativních reakcí na kamerový systém jako
takový je ze strany veřejnosti minimálně, naopak občané města spíše volají
po rozšíření kamerového systému, dokonce píšou i petice, kde všude navrhují
instalovat kamery, ale vzhledem k zachování efektivity kamerového systému,
který se nyní skládá z deseti pevných kamer a jedné mobilní kamery, a je pro
operátorky na hranici sledovatelnosti, prozatím tento rozšiřovat nebudeme, ale
na vývoj situace ve městě a požadavky občanů reagujeme přemísťováním
mobilní kamery v kombinaci se sítí slepých kamer, jak jsem již výše uvedl.

Děkuji Vám za pozornost.

