
Zápis č. 17 z jednání Komise pro otevřenou radnici

Rady města Přerova ze dne 1. 2. 2016

Přítomni: Nepřítomni:

Martin Švadlenka - předseda Richard Šlechta
Milan Passinger Jiří Běhal
Jan Jüttner Omluveni:
Jitka Polášková Zdeněk Smítko (pracovní povinnosti)

Hosté: Omar Teriaki 

Organizační pracovník:
Kamil Václavík  

Zapisovatelem Kamil Václavík, ověřovatelem Milan Passinger .
Předseda konstatuje, že 17. schůze Komise pro Otevřenou radnici je usnášeníschopná.

Program:

1. Přístup policie ČR ke kamerovému systému MP (host ředitel MP)

2. Personální záležitosti

3. Využití metropolitní sítě

4. Návrh datasetů

5. Termín příští schůze.

Program schválen všemi přítomnými členy.

Zápis:

1. Na základě žádosti tajemníka magistrátu komise projednala možnosti přístupu policie 

ČR ke kamerovému systému MP. Ředitel MP vysvětlil problematiku současného stavu 

a počtu vyžádaných kamerový záznamů PČR. Komise doporučuje, aby pověřené 

odbory magistrátu připravily podklady pro přenos kamerových záznamů mezi MP a 

PČR z těchto hledisek:

- dotační (vazba na IOP09), 

- majetkoprávní, 

- finanční 

- a návrh technického řešení přístupu PČR ke kamerovému systému MP. 

Komise doporučuje zpřístupnit kamerový systém MP policii ČR v případě, že tomu 

nebudou bránit jiné aspekty.  Případné finanční náklady vzniklé v souvislosti 

s realizací vzdáleného přístupu ke kamerovému systému by měly jít na vrub PČR. V 

případě realizace komise též doporučuje vydání tiskové zprávy, podobně jako v 

Lipníku (http://www.mesto-lipnik.cz/cz/mesto-a-samosprava/mestska-



policie/mestska-policie-uvod/mestsky-kamerovy-system-je-nove-propojen-i-s-pcr/).

Komise přijala usnesení UKOR/17/1/2016 poměrem hlasů 4 pro, 0 proti, 0 se zdrželo.

2. Předseda komise tímto podává Radě návrh na odvolání člena komise, Ing. Richarda 

Šlechty z důvodu neomluvených absencí.

3. Komise doporučuje Radě města pokračovat v rozvoji metropolitní sítě. Navrhuje 

realizovat jeden z pilotních projektů - internet, ip telefonii pro organizace, případně 

připojení stávajících kamer MP na rozvody metropolitní sítě. V letošním roce zahájit

přípravné práce tak, aby realizace pilotního projektu mohla proběhnout v příštím 

roce.  Komise přijala usnesení UKOR/17/2/2016 poměrem hlasů 4 pro, 0 proti, 0 se 

zdrželo.

4. Komise navrhuje, aby magistrát postupně začal zveřejňovat datasety v souladu 

s metodikou Otevírání dat (www.otevrenadata.cz/res/data/001/003498.pdf), 

například:  Kamerové body MP, městský mobiliář, budovy magistrátu apd. Komise 

přijala usnesení UKOR/17/3/2016 poměrem hlasů 4 pro, 0 proti, 0 se zdrželo.

5. Příští jednání komise se uskuteční dne: 21. 3. 2016 v 17:30.

V Přerově dne 1. 2. 2016

…………………………………….. …………………………………………

Zapsal:  Kamil Václavík Martin Švadlenka

předseda komise



Usnesení č. 1 z jednání Komise pro otevřenou radnici

Rady města Přerova ze dne 1. 2. 2016

Komise pro otevřenou radnici

UKOR/17/1/2016 Kamerový systém

Komise po projednání doporučuje:

Zpřístupnit kamerový systém MP policii ČR v případě, že tomu nebudou bránit jiné aspekty.  

Případné finanční náklady vzniklé v souvislosti s realizací vzdáleného přístupu ke 

kamerovému systému by měly jít na vrub PČR. V případě realizace komise též doporučuje 

vydání tiskové zprávy, podobně jako v Lipníku (http://www.mesto-lipnik.cz/cz/mesto-a-

samosprava/mestska-policie/mestska-policie-uvod/mestsky-kamerovy-system-je-nove-

propojen-i-s-pcr/).

Pro/4-Proti/0-Zdržel se/0

UKOR/17/2/2016 Rozvoj metropolitní sítě

Komise po projednání doporučuje:

Pokračovat v rozvoji metropolitní sítě. Navrhuje realizovat jeden z pilotních projektů -

internet, ip telefonii pro organizace, případně připojení stávajících kamer MP na rozvody 

metropolitní sítě. V letošním roce zahájit přípravné práce tak, aby realizace pilotního 

projektu mohla proběhnout v příštím roce.

Pro/4-Proti/0-Zdržel se/0

UKOR/17/3/2016 Kamerový systém

Komise po projednání doporučuje:

Aby magistrát postupně začal zveřejňovat datasety v souladu s metodikou Otevírání dat 

(www.otevrenadata.cz/res/data/001/003498.pdf), například:  Kamerové body MP, městský 

mobiliář, budovy magistrátu apd.

Pro/4-Proti/0-Zdržel se/0


