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Chytrý kamerový systém
sám o sobě podle opozice nestačí

Devítka spustila koncem března inteligentní kamerový systém,
který hlídá přestupky a upozorňuje na ně strážce zákona. Podle
Pirátů ale není jisté, nakolik je pro bezpečnost Devítky vlastně
přínosem. Myslí si, že dostatek strážníků přímo v ulicích kamery
stejně nenahradí.
ysočanská radnice už více než deset
let provozuje kamerový systém napojený přímo na bezpečnostní složky.
Před pár týdny navíc spustila v ostrém provozu projekt Praha 9-Numeri, kdy místo navyšování počtu kamer využívá „chytrost“
systému k tomu, aby automaticky hlídal
problematická místa.
„Nechceme si hrát na ,Velkého bratra‘
a mít kameru na každém rohu, proto jsme
nyní vsadili na inteligentní kamerový systém, který samostatně hlídá zadané pře-
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stupky a sám na ně preventivně upozorní
nejbližší policejní hlídku,“ uvedl starosta
Prahy 9 Tomáš Portlík (ODS). „Naším cílem
je mít menší počet kamer v ulicích, které ale
přispějí k větší bezpečnosti.“ Devítka je první
městskou částí v Praze, která tento inteligentní monitorovací systém užívá.

Rizikové lokality
Bezdrátové kamery v systému Praha 9-Numeri je možné operativně přemisťovat
tam, kde dochází k většímu výskytu pře-

stupků a trestné činnosti. Nyní jsou tyto kamery po doporučení policie i na základě názorů občanů na to, které lokality považují za
rizikové, instalovány ve Vysočanech v lokalitě u O2 areny na Proseku v parku Přátelství
a na náměstíčkách v Jablonecké ulici. Inteligentní monitorovací systém na základě metadat z těchto kamer analyzuje příznaky
trestné činnosti a upozorňuje na ně. Díky
tomu může nejbližší hlídka policistů nebo
strážníků neprodleně zasáhnout.
Chytré kamery toho podle zastupitele Devítky Pavla Pospíška (STAN) dokáží opravdu
hodně. „Umí automaticky sledovat dodržování nastavených pravidel v dopravě, například upozornit na průjezd zákazem vjezdu,
jízdu v protisměru v jednosměrce, vjezd vozidla do pěší zóny či parkování v rozporu se
zákonem. Při zajišťování veřejného pořádku
pokračování na straně 2
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dokončení ze strany 1
rychle upozorní na znečišťování
veřejných prostranství, poškozování veřejně prospěšných zařízení i soukromého majetku nebo
na odložené a zapomenuté věci,“
vysvětlil. Zároveň stejně jako
dosavadní městské kamerové
systémy umožňují rychlé vyhledávání v obraze a ﬁltrování záznamů podle daných parametrů,
takže se dá i zpětně dohledávat
a zjišťovat pachatele trestných
činů a přestupků nebo narušitele
veřejného pořádku.
Inteligentní kamery jsou podle
radnice Devítky rovněž účinné
v prevenci kriminality. Při zpracování dat z jednotlivých kamer
mohou totiž na základě předem
deﬁnovaných situací vyhodnotit
nežádoucí chování a například
upozornit na osoby, které se pohybují delší čas v určité oblasti
nebo na jednom místě. Policisté
a strážníci tak mohou zasáhnout
ještě dřív, než k něčemu vůbec
dojde.
Nové operační středisko městské policie, které přešlo do ostrého provozu 28. března 2022,
sídlí ve Veltruské ulici na Proseku. Jeho součástí je nová monitorovací videostěna pro zobra-

zení záznamů z kamer jak ze systému Městského kamerového
systému Prahy 9, tak magistrátního a právě chytrých kamer.
Náklady na jeho vybudování,
o které se podělily hlavní město
a Devítka, dosáhly dvou a půl milionu korun.

Piráti kamery
moc nepodporují
Devítka je přesvědčená, že
bezpečnostní opatření prováděná v uplynulých letech mají
smysl. Vychází při tom ze statistiky trestné činnosti v Praze 9,
ze které vyplývá, že v roce 2008
tu došlo k 3511 trestným činům,
zatímco a v roce 2020 jich bylo
o 1596 méně, tedy téměř o polovinu.
Nadšení radnice pro nový kamerový systém ale opoziční Piráti nesdílí. „Chytrý kamerový systém, který spustila Devítka, ji
stál za mnoho let desítky milionů
korun, aniž bylo prokázáno, že
bude pro občany přínosný,“ řekl
Našemu REGIONU pirátský zastupitel Prahy 9 Václav Vislous.
„Piráti obecně nepodporují rozšiřování městských kamerových
systémů. Hlavním důvodem je
zásah do soukromí občanů, ale
zároveň je nutno říci, že samy
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Chytrý kamerový systém
sám o sobě podle opozice nestačí

Podle opozice kamerový systém pro bezpečnost například v parčíku na vysočanském Náměstí OSN velký význam nemá.
o sobě kamery problém neřeší.
Neexistuje totiž náhrada za kvalitní práci dostatečného počtu
strážníků v ulicích, což je aktuálně mnohem větší problém Devítky, než spuštění ,chytrých‘ kamer,“ tvrdí Vislous.
Podle něj ani například dlouhodobě fungující kamerový bod
v ulici Prouzova, který monitoruje park na náměstí OSN na stanici metra Vysočanská, k aktivnějšímu řešení zde páchaných
přestupků ze strany městských
strážníků nijak nepřispěl.
„Ty přitom zahrnují mimo jiné
celou řadu závažných jevů včet-

ně distribuce drog, ublížení na
zdraví a přepadení,“ vyjmenoval
Vislous. Věří však, že se díky novému systému konečně podaří
nastavit bezpečnostní systém,
který je obvyklý v jiných městských částech metropole a na Devítce podle něj zatím chyběl.
„Tedy vyčlenění jednoho pracovníka, který se bude plně věnovat
obsluze kamer a vysílání nejbližších hlídek do míst s problematickou aktivitou. I to je ale jen
malým střípkem do mozaiky toho, aby byla Devítka reálně bezpečnější městskou částí,“ dodal.
Jitka Kačánová
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výrobce zahradních krbů
ve Veleni okr. Praha – východ přijme

výrobce zahradních krbů
ve Veleni okr. Praha – východ přijme

do výrobny zahradních krbů
manuálně zručné a fyzicky
zdatné pracovníky.





Práce na hlavní pracovní poměr
Jednosměnný provoz
Dobré platové podmínky
Příspěvky na stravování

Pro více informací nebo dohodnutí osobní návštěvy nás
kontaktujte telefonem 283 933 408 (p. Chalupová, 9.00 – 15.00)
Hlavní 201, 25063 Veleň

do výrobny zahradních krbů
pracovníka na pozici
ZÁSOBOVAČ / SKLADNÍK.
 Práce na hlavní pracovní poměr
 Jednosměnný provoz
 Dobré platové podmínky
 Příspěvky na stravování
Pro více informací nebo dohodnutí osobní návštěvy nás
kontaktujte telefonem 283 933 408 (p. Chalupová, 9.00 – 15.00)
Hlavní 201, 25063 Veleň

www.norman-cz.cz
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Pálení čarodějnic
Sběr oleje a tuků
na Kolčavce i na Václavce z domácností
oslední dubnová noc je již
tradičně spojována s upalováním čarodějnic. V Praze 9, stejně jako po celé republice, se rozhoří tisíce ohňů a vater,
u kterých se lidé sejdou kvůli zábavě a opékání buřtů.
Magický večer s názvem Čarodějnice na Kolčavce připravila na
sobotu 30. dubna i devátá městská část. Na louce v ulici Nad Kolčavkou budou pro návštěvníky
od 14 hodin připraveny soutěže,
hry, malování na obličej a spousta dalších atrakcí a zábavy. Chybět nebude ani tradiční opékání
buřtů. V suterénu Pivovarské restaurace Kilián se navíc divákům
od 15 hodin představí Divadlo
Matky Vackové a od 17 hodin zahraje kapela Rošáda. Kostýmy
a masky vítány, vstup je zdarma.
V parku Václavka na Střížkově
pořádá v sobotu 30. dubna od
16 hodin pálení čarodějnic Spolek za veselejší Střížkov. Připra-

tanoviště nádob k umísťování opotřebeného potravinářského oleje a tuku:
■ Jablonecká 714/40
■ Jablonecká 365/11
■ Vysočanská 554/69
■ Vysočanská 240/107
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veny jsou atrakce, stánky s občerstvením, živá hudba a další
pestrý program. I na této akci budou masky vítány.
V dávných dobách lidé věřili,
že o ﬁlipojakubské noci vládly zlé
síly a čarodějnice se slétaly na sabaty. Proto se na kopcích pálily
ohně, které fungovaly jako
ochrana vesnic před čarodějnicemi. Pro jistotu u sebe lidé ten
den ještě nosili květ kapradí, svěcenou křídu, hostii a další předměty údajně chránící křesťany
před zlem. Dodnes se jako jedna
z mála tradic tohoto dne zachored
vala tradice ohňů.
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■ Litvínovská 518/40
■ Veltruská 608/4
■ Novoborská 371/10
■ Zakšínská 571/8
■ Teplická 274/32
■ Lovosická 661/1
Zdroj MČ Praha 9

Jak nakládat s olejem
● Oleje z fritovacího hrnce nebo třeba pánve lze odevzdat v každém sběrném dvoře, kde jsou umístěny nádoby s nálepkou označující, že jde o nádoby určené k odkládání použitých kuchyňských olejů z domácností.
● Olej musí být zbavený zbytků jídla a musí být v uzavíratelných
obalech, ne však skleněných, ale pouze v plastových PET lahvích, uzavřených kbelících nebo kanystrech.
● Použité oleje a tuky jsou zpracovány a využity na ekologicky
šetrné výrobky.
● Oleje a tuky vylévané do odpadu zatěžují kanalizační síť
Zdroj: Pražské služby
a svody v domech.

Velkoobjemové
kontejnery
lužbu přistavování kontejnerů na velkoobjemový odpad (VOK) zajišťuje ﬁrma
AVE Pražské komunální služby.
VOK není určen pro odkládání
objemného (nebo jiného) odpadu
podnikatelskými subjekty.
Do VOK nelze odkládat živnostenský odpad, jiný odpad než ob-
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den
Pondělí
Úterý

datum
11. 4.
12. 4.

Úterý

19. 4.

Sobota

23. 4.

Pondělí
Úterý

25. 4.
26. 4.

Sobota

30. 4.

Sobota

7. 5.

Sobota

14. 5.

jemný jako je např. směsný komunální odpad, který lze vhodit
do běžné sběrné nádoby, nebezpečný odpad, bioodpad, stavební
odpad, dále pak pneumatiky,
elektrospotřebiče, televizory
a PC monitory, počítače, lednice,
mrazáky a sporáky.

čas
15.00–19.00
13.00–17.00
14.00–18.00
15.00–19.00
13.00–17.00
14.00–18.00
15.00–19.00
8.00–12.00
9.00–13.00
15.00–19.00
13.00–17.00
14.00–18.00
15.00–19.00
8.00–12.00
9.00–13.00
8.00–12.00
9.00–13.00
8.00–12.00
9.00–13.00
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stanoviště
Ctěnická x Měšická
Pešlova x Paříkova
Jablonecká (u č.p. 715/9)
Nad Krocínkou x Obvodová
Hrdlořezská 64/43
Kytlická
Rumburská x Litvínovská
Vysočanská 39/576
Kovanecká x Podvinný mlýn
Teplická x Litoměřická
Poděbradská x Podkovářská
Celniční x Pokorného
Střížkovská x Litvínovská
Prouzova
Kovářská x U Školičky
Vysočanská 85/546
Pod Strojírnami
Jetřichovická (proti č. 10)
Pískovcová
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