Městský kamerový
dohledový systém
města Kravaře
PROFIL ZÁKAZNÍKA
Kravaře jsou malebným městem
v Moravskoslezském kraji. V jejich
třech částech, kterými jsou
Kravaře, Kouty a Dvořisko, žije
6800 obyvatel. Jsou nedílnou
součástí Hlučínského Slezska
a jsou situovány 8 km východně
od města Opavy a 13 km západně
od města Hlučín. Město je obcí
s rozšířenou působností, do jejíž
správního obvodu spadá devět
dalších okolních obcí. K hlavním
dominantám města Kravaře patří
kostel Sv. Bartoloměje a zámek,
jehož součástí je i muzeum.

„Nový kamerový dohledový systém nám umožňuje
nepřetržitě monitorovat vybrané městské lokality
a v případě potřeby rychle a efektivně zasáhnout.
Představuje tak významnou součást programu prevence
kriminality města Kravaře.”
Ing. Pavel Novotný, tajemník Městského úřadu Kravaře

Výchozí situace a cíle projektu
Jedním z významných úkolů každého města je zajištění nejvyšší úrovně
bezpečnosti jeho občanů a návštěvníků. Rovněž vedení města Kravaře
si tuto skutečnost dobře uvědomovalo a v roce 2014 hledali způsob, jakým
by mohli úroveň bezpečnosti dále zvyšovat. Rozhodli se klást maximální
důraz na prevenci a vybudovat kamerový dohledový systém, který jim
pomůže předcházet a odhalovat pouliční kriminalitu a vandalismus a umožní

www.kravare.cz

jim rychle a efektivně v případě potřeby zasáhnout.

Řešením je kamerový dohledový systém
Kravaře si nechaly vypracovat studii nasazení městského kamerového
dohledového systému, který by splňoval jejich představy. Velice důležité
bylo, že se městu podařilo pro tento projekt úspěšně zajistit dotaci
z programu prevence kriminality Ministerstva vnitra České republiky, která
pokryla více než 80% nákladů na projekt. Ve veřejném výběrovém řízení

OBDOBÍ REALIZACE

uspěla společnost AutoCont CZ, která v průběhu září až listopadu 2014

Září 2014 – prosinec 2014

tento projekt realizovala a v prosinci 2014 předala městu.

Popis řešení
PŘÍNOSY

V rámci projektu městského kamerového dohledového systému bylo

• Zvýšení bezpečnosti

nasazeno celkem 9 kamer Axis – 5 ﬁxních, 3 pohyblivé a 1 mobilní.

občanů i návštěvníků města

Lokality pro jejich umístění byly pečlivě vytipovány z hlediska bezpečnosti

Kravaře

a prevence kriminality - jsou umístěny u Městského úřadu, kostela Kravaře,

• Prevence kriminality
ve vytipovaných lokalitách
díky nepřetržitému
monitorování
• Možnost rychlého
a efektivního zásahu
městské policie a Policie
České republiky

kostela Kouty, školy, zámku Kravaře a u obchodního domu. Videosignál
z kamer je přenášen prostřednictvím optických kabelů a bezdrátového
spojení do dvou dohledových center, z nichž jedno je v budově Městského
úřadu Kravaře na služebně městské policie a druhé ve služebně Policie
České republiky v Kravařích.
V dohledových centrech je nasazen robustní software Milestone XProtect
Professional s řadou pokročilých funkcí pro zpracování videosignálu
z až 64 kamer, který umožňuje monitorování videa, jeho záznam, snadné
prohledávání i správu celého systému. Jeho dalšími přednostmi jsou snadná
instalace, automatické rozpoznání zařízení a prakticky neomezené možnosti
rozšiřování.

POUŽITÉ TECHNOLOGIE
Stacionární, pohyblivé a mobilní
kamery Axis pro vnější prostředí
Optická a bezdrátová
komunikace
Dohledový software Milestone
XProtect Professional

Město Kravaře plánuje, že na konci roku 2015 vyhodnotí roční provoz
tohoto kamerového systému a rozhodne o jeho dalším rozšíření.

www.autocont.cz
www.autocont.sk

