Městský kamerový dohlížecí systém Kutná Hora
Je rozsáhlým projektem situační prevence kriminality, do kterého se město Kutná Hora přihlásilo v roce 1999.
Hlavní úlohou kamerových systémů v městských aplikacích je zajištění monitorování vybraných rizikových lokalit v obci.
Městský kamerový dohlížecí systém (MKDS) odrazuje od páchání trestné činnosti, protože výrazně zvyšuje riziko odhalení
pachatele a prokázání jeho viny. V praxi se ověřilo, že v místech dohledu kamer dochází k výraznému snížení počtu trestných
činů a dalšího protiprávního jednání.
Kamerové body jsou umisťovány do vytipovaných míst ve městě, která jsou identifikována jako kriminálně riziková, případně do
lokalit s velkou koncentrací osob a institucí. Monitorována jsou pouze veřejná prostranství, tzn. prostory přístupné každému
bez omezení, sloužící k obecnému užívání a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.
MKDS provozuje městská policie Kutná Hora. K plnění svých úkolů je využíván Policii ČR.
Umístění kamerových bodů:



1) Palackého nám. čp.379 - sledovaná lokalita: Palackého nám., Kollárova, Tylova



2/ Masarykova ul. čp.645 - sledovaná lokalita: Masarykova, Na Náměti, Pod Divadlem



3) Masarykova ul. čp.263 – sledovaná lokalita: Masarykova, Řehákova, Zelenkova



3A) Masarykova ul. čp.263 - sledovaná lokalita: Zelenkova /pevný kamerový bod - dále jen KB/



4) Opletalova ul. čp.132 – sledovaná lokalita: Opletalova, Jana Zajíce, Šandova



5) Jana Palacha ul. čp.166 – sledovaná lokalita: Jana Palacha, Havířská stezka



6) Ortenova ul. čp.188 – sledovaná lokalita: Ortenova, Opletalova



7) 17.Listopadu ul. /kruhová křižovatka/ – sledovaná lokalita: 17.Listopadu, Jana Zajíce,
Havířská stezka, Studentů



8A) Havlíčkovo nám. čp.87 – sledovaná lokalita: Havlíčkovo nám.



8B) Havlíčkovo nám. čp.87 – sledovaná lokalita: Havlíčkovo nám. /pevný KB/



8C) Havlíčkovo nám. čp.87 - sledovaná lokalita: 28. Října /pevný KB/



9A) Barborská ul. čp.53 /roh budovy/ – sledovaná lokalita před infocentrem /pevný KB/



9B) Barborská ul. čp.53 /roh budovy/ – sledovaná lokalita před vchod GASK /pevný KB/



10) Šultysova ul. čp.154 – sledovaná lokalita: Husova, Šultysova, Palackého nám.



11) Komenského nám. ul. čp.67 – sledovaná lokalita: Komenského nám., Rejskova



12) Václavské nám. ul. čp.176 – sledovaná lokalita: Václavské nám., Radnická, Šultysova,
Jiřího z Poděbrad, Česká.



13A) Československých legionářů ul. /kruhová křižovatka/ – sledovaná lokalita: Československých
legionářů, Pod Valy, Štefánikova, Jiřího z Poděbrad.



13B) Československých legionářů ul. /kruhová křižovatka/ – sledovaná lokalita: Československých
legionářů /pevný KB/



14) Kremnická ul. čp.296 – sledovaná lokalita: Kremnická ul., chrám sv. Barbory



15A) Na Valech ul. /křižovatka Na Valech x Kremnická/ - sledovaná lokalita: Na Valech, Kouřimská, Kremnická,
Husova



15B) Na Valech ul. /křižovatka Na Valech x Kremnická/ – sledovaná lokalita: Kouřimská /pevný KB/



16) Sběrná ul. čp.191 – sledovaná lokalita: Sběrná, Dolní, Benešova

