
     
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Tisková zpráva 
 

Úprava a rozšíření městského 

monitorovacího kamerového systému 

v roce 2011 
 
   Městský kamerový monitorovací systém, jenž provozuje Městská policie Svitavy byl z převážné části 
vybudován v roce 1999 s výhledem na funkčnost maximálně deset let. Některé z jeho součástí jsou tedy 
v provozu více než jedenáct let. Projevující se občasné závady, které se týkají především vzájemného rušení 
signálů u kamerových bodů na náměstí Míru. Řešením je vyměnit technologii bezdrátového přenosu za 
technologii  využívající optických kabelů, které jsou součástí metropolitní sítě města Svitavy.  
   Součástí investičního záměru je i rozšíření systému o nový kamerový bod využívající nově položených 
rozvodů, které byly vybudovány při rekonstrukci Wolkerovy aleje v roce 2010. Jejich prostřednictvím bude 
možné přenášet digitální signál z kamery umístěné na spodní části náměstí Míru na monitorovací pracoviště 
městské policie. Toto místo nebylo pro souběh mikrovlnných spojů doposud možné připojit, i když se jedná 
z hlediska bezpečnosti o důležitou část náměstí. Pro umístění byl již před dvanácti lety jako nejvhodnější 
vytipován dům čp. 10, ze kterého je viditelnost jak na spodní část náměstí, tak na Ottendorferův dům a vstup 
do podchodu u PČR. V rámci rozpočtu pro rok 2011 rozhodlo zastupitelstvo o realizaci této investiční akce.
  
   Následovala výzva k podání nabídek směřující k zajištění nejvýhodnějších podmínek (technických i 
finančních) pro vybudování nového kamerového bodu a převedení jednoho kamerového bodu z analogové 
technologie na technologii digitální. Radou byla zvolena forma využití elektronického nákupního portálu 
Ally Trade. Prostřednictvím provozovatele portálu bylo osloveno celkem šestnáct dodavatelů. Nabídky 
předložili čtyři zájemci. Vybrána byla cenově nejvýhodnější nabídka firmy Perfected s. r. o. z Brna za cenu 
maximálně 148.394 Kč. S firmou byla uzavřena smlouva s termínem dokončení do konce června 2011. 
Zakázce předcházely úpravy optických tras ke kamerovým bodům, které zabezpečovalo oddělení 
informatiky MěÚ Svitavy. 
 
   Po dokončení zakázky bude vyřešen problém s rušením signálu kamer a současně vznikne nový kamerový 
bod, který přispěje k vyšší bezpečnosti občanů ve „spodní části“ náměstí Míru. 
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