DŮVO DOVÁ ZPRÁVA
Název problému a jeho charakteristika :
Provedení rozpočtového opatření v rozpočtu BEZP MMP.
Konstatování současného stavu a jeho analýza
Plzeňský kraj každoročně vyhlašuje dotační program na podávání žádostí o dotaci v rámci
projektu Plzeňský kraj – bezpečný kraj a prevence kriminality. Dotace je určena na realizaci
dílčích bezpečnostních projektů realizovaných na základě potřeb identifikovaných v rámci
zapojení dané obce či organizace do projektu Plzeňský kraj – bezpečný kraj a prevence
kriminality. Jejich cílem je zlepšení bezpečnostní situace v Plzeňském kraji a prohloubení
pocitu bezpečí jeho obyvatel a návštěvníků. Dotace je určena na projekty investičního i
neinvestičního charakteru.
V loňském roce se Odbor bezpečnosti a prevence kriminality MMP, (dále jen BEZP MMP)
zapojil do výše uvedeného dotačního programu s žádostí o dotaci na investiční projekt
„Obnova a výstavba kamerového systému v Plzni“ týkající se rozšíření MKS o dva kamerové
body v lokalitě ulice Rokycanská. Tuto dotaci obdržel BEZP MMP v plné požadované výši
471 000,- Kč.
Také v letošním roce se BEZP MMP rozhodl, v návaznosti na tuto výzvu, zrealizovat projekt
„Obnova a výstavba kamerového systému v Plzni II.“. BEZP MMP tak reaguje na další
potřeby rozšíření MKS na území města Plzně v návaznosti na statistiky PČR a MP Plzeň při
řešení přestupkové a trestné činnosti.
Projekt řeší rozšíření MKDS na území MO Plzeň 10 - Lhota o dva (2) kamerové body
sledující dopravu v lokalitě ulice K Sinoru, která je hlavní spojnicí mezi Plzní a Dobřany. MO
Plzeň 10 – Lhota se v průběhu posledních deseti let postupně rozrostl o nově vybudované
části a výrazně se zde navýšil počet obyvatel. Tento počet s sebou přináší také řadu
komplikací spočívající například v nárůstu kriminality zejména majetkové, ale také v silniční
dopravě.
Na vytipovaném místě ulice K Sinoru, která je hlavní spojnicí mezi městem Plzní a městem
Dobřany, dochází k výraznému počtu spáchaných trestných činů a přestupků v dopravě.
Rozšíření MKDS v této lokalitě bude přínosné zejména z pohledu monitorování aktuální
dopravní situace. Z vyjádření představitelů tohoto obvodu vyplynulo, že řada řidičů při
průjezdu obcí překračuje povolenou rychlost. Vzhledem k tomu, že se zde pohybuje řada
chodců, ale během letních měsíců také cyklistů hrozí zde reálné nebezpečí dopravní nehody.
Vedle nárůstu kriminality v silniční dopravě byl na území MO Plzeň 10 – Lhota zaznamenán
v uplynulém roce také nárůst v oblasti majetkové kriminality. Instalace MKDS by tak mohl
napomoci také v odhalování trestných činů majetkové TČ.
Celkové náklady na projekt jsou ve výši 488 283,- Kč z toho dotace Plzeňského kraje ve výši
200 000,- Kč, podíl realizátora ve výši 288 283,- Kč.

Předpokládaný cílový stav :
Schválení rozpočtového opatření spočívajícího ve:
a)
snížení kapitálových výdajů – nestavební investice rozpočtu Odboru krizového řízení
o částku 200 tis. Kč, akce: „Požární ochrana – ostatní technika pro JSDH“,
b)
zvýšení kapitálových výdajů – nestavební investice rozpočtu Odboru bezpečnosti a
prevence kriminality MMP o částku 200 tis. Kč na akci „Obnova a výstavba kamerového
systému v Plzni II – Plzeň 10 Lhota“.
2. Se zařazením akce „Obnova a výstavba kamerového systému v Plzni II – Plzeň 10 Lhota“
do jmenovitého seznamu nestavebních investičních akci rozpočtu Odboru bezpečnosti a
prevence kriminality MMP.
Navrhované varianty řešení :
Viz návrh usnesení, jiná varianta se nenavrhuje.
Doporučená varianta řešení :
Viz bod 4. důvodové zprávy, jiná varianta se nenavrhuje.
Finan ční nároky řešení a možnosti finančního krytí :
Podle bodu II. návrhu usnesení.
Návrh termínu real izace a u rčení zodp ovědných p racovníků:
Viz ukládací část návrhu usnesení.
Dříve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která
s tí mto návrhem souvisí :
RMP č. 1140 ze dne 17. 10. 2013.
Závazky či pohledávky vůči městu:
Závazky či pohledávky vůči městu Plzeň nejsou.
Přílohy:
Příloha č. 1 – Seznam nestavebních investic BEZP MMP.

