
From: Svobodová Marie <MarieSvobodova@muzlin.cz>
Date: 2011/5/20
Subject: odpověď na žádost o poskytnutí informace
To: iure@iure.cz

Vážený pane Janečku,

 

v návaznosti na Váš dopis ze dne 19. dubna 2011, ve kterém žádáte o 
poskytnutí informací o počtu a umístění kamer městského kamerového 
systému, tedy jak kamer provozovaných přímo městem, tak kamer 
provozovaných městskou policií Vám sdělujeme následující: v příloze tohoto 
mailu máte vložen dvoulistový excelový soubor, ve kterém jsou seznamy všech 
kamer, které město Zlín provozuje. Jen pro vysvětlení zkratek a upřesnění 
informací, které žádáte: 

- MKDS _ Městský kamerový dohlížecí systém, který pracuje se záznamovým 
zařízením – data jsou uložena  na serveru 25 dnů, pak se přemazávají – tento 
projekt realizovala MP Zlín,

- DBKIS_ Dopravně bezpečnostní kamerový a informační systém (úsekové 
měření rychlosti) – tento projekt realizoval Odbor dopravy.

 

.K Vaší výzvě k zvážení připojení se města Zlína k Chartě demokratického 
využívání bezpečnostních kamerových systémů se Vám vyjádří náměstek 
primátora pan Ondřej Běták.

 

S pozdravem

 

Ing. Marie Svobodová

Magistrát města Zlína

Oddělení cestovního ruchu, vnitřních a vnějších vztahů

nám. Míru 12, 761 40 Zlín

 

tel.: 577 630 178, 604 226 789

mail: mariesvobodova@muzlin.cz

www.zlin.eu
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Městský kamerový dohlížecí systém

Umístění Sledovaná lokalita

1

2 náměstí Míru budova Magistrátu města Zlína - radnice

3 autobusové nádraží konstrukce zastřešení nástupiště

4

5

6

7 podchod na ul. Dlouhá strop podchodu vnitřní prostor podchodu pod ul. Dlouhá

8 podchod Svit  - Nám. Práce sloup trakčního vedení

9 Jižní Svahy, ul. Okružní, ul. Budovatelská, ul. Středová, Obchodní zóna, parkoviště, supermarket, Kozlův žleb, MHD

10

11 ul. Štefánikova, ul. Osvoboditelů, prostor u Kolektivního domu

12 Dopravní společnost Zlín – Otrokovice sloup trakčního vedení

13

14

15

16

17

18 Mateřská škola Slínová

Kamerový 
bod č.

křižovatka ul. Dlouhá a tř. T. Bati, sloup trakčního vedení ul. Dlouhá,  tř. T. Bati,  Městské divadlo, kostel sv. Filipa a Jakuba, peněžní ústavy, příjezdové komunikace, MHD

nám. Míru,  ul. Rašínova,  ul.Bartošova, radnice, park s fontánou, budova České pošty, peněžní ústavy,  příjezdové 
komunikace

autobusové nádraží,  přístupová cesta ul.Trávník, příjezdové komunikace

křižovatka ul. Štefánikova a ul. Gahurova, náměstí T.G.M. sloup trakčního 
vedení

náměstí T.G.M., náměstí Práce, ul. Štefánikova, tř. T. Bati, ul.Gahurova, sad Komenského, obchodní centrum ABS, 
obchodní centrum Tržnice, OD Prior, MHD

křižovatka ul. tř. T. Bati a ul. Gahurova, sloup trakčního vedení
náměstí T.G.M., náměstí Práce, ul. Štefánikova, tř. T. Bati, ul. Gahurova, sad Komenského, obchodní centrum ABS, 
obchodní centrum Tržnice, MHD

křižovatka tř. T. Bati x ul. Školní  dům č. p. 203 tř.T. Bati, ul. Školní, náměstí Míru, Městská knihovna, tržiště Pod kaštany, MHD

podchod u Svitu, Tržnice, OD Prior, parkoviště, Velké kino, MHD,  křižovatka tř. T. Bati  x  ul. Březnická

II. Segment Jižní Svahy dům č. p. 4786

křižovatka ul.Dlouhá  x  Benešovo nábřeží  sloup trakčního vedení nábřeží Benešovo, Tyršovo, Fügnerovo,  okolí fotbalového stadionu Letná, oblast Cigánov, řeka Dřevnice,  MHD

křižovatka ul. Štefánikova x ul. Osvoboditelů dům číslo 159

sportovní areál u 10 ZŠ, depo a garáže Dopravní společnosti Zlín – Otrokovice, parkoviště u koupaliště Zelené,  okolí 
Bartošova čtvrť

křižovatka ul. tř. T. Bati x Díly VI x Podvesná XVII, sloup trakčního vedení
křižovatka ul. tř. T. Bati x Díly VI x Podvesná XVII, obchodní zóna u provozovny Lidl, vlakový přejezd, návaznost na 
kamerový bod číslo. 12

křižovatka ul. Dlouhá x Zarámí x Kvítková dům č. p.:475 Kvítková
Křižovatka ul. Dlouhá  x Zarámí x Kvítková, obchodní zóna , za-stávka MHD, peněžní a pojišťovací domy, centrum, 
návaznost na kamerový bod číslo 1, 2, 10

křižovatka ul. Přímá x tř.T.Bati x Váchova
Křižovatka ul. Přímá x tř.T.Bati x Váchova, nákupní centrum Interspar, čerpací stanice Agip , zastávka MHD a zastávka ČD 
Prštné, budova MMZ na ul. Váchova, středisko ZS ZK, návaznost na kamerový bod číslo 8

objekt hudebního klubu STAR x sídliště Kůty sídliště Kůty x ulice Kůty x Padělky IV, přilehlá parkoviště

křižovatka tř. 3. května x ul. Masarykova v Malenovicích komunikace tř. 3 května v obou směrech (Zlín, Otrokovice), komunikace ul. Masarykovy – ke kostelu

Ulice: Obeciny, Losky, Lesní



Dopravně bezpečnostní kamerový informační systém - rychlostní kamery

Umístění Sledovaná lokalita Pruhů

1 sloup trakčního vedení Třída T. Bati  R/49– úsekové měření start vjezd do Zlína ul. Růžová - vila Berka 2

2 sloup veřejného osvětlení Třída T. Bati  R/49 – úsekové měření  Díly III 2

3 sloup veřejného osvětlení Ulice Březnická – úsekové měření směr do centra ZS Luďka Čajky 1

4 sloup veřejného osvětlení Ulice Sokolská – úsekové měření směr do centra Padělky II.-IX 1

5 sloup trakčního vedení Ulice Okružní – úsekové měření směr do centra 1 - 2

6 sloup trakčního vedení 1

7 budova úřadovny MMZ Louky náves – úsekové měření směr Tečovice, Ulice Hasičská 1

Kamerový 
úsek č.

Ulice K Pasekám – úsekové měření směr ulice Okružní


