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Vyhodnocení a zpráva – kamerový systém obce Vestec. 
 
Na základě Vaší žádosti  Vám sděluji stanovisko k vyhodnocení kamerového systému v k.o. 
Vestec.  Co se týká kamerového systému v k.o. Vestec, tak PČR OOP Jesenice pravidelně 
vytěžuje záznamy z bezpečnostních kamer v k.o. Vestec a plně při tomto spolupracuje s Městkou 
policií Černošice- detašované pracoviště Vestec. Záznamy využíváme zejména při šetření 
k páchání trestných činů, přestupků a k získávání poznatků k trestné činnosti. Spolupráce s obcí a 
MP Vestec je na velmi dobré úrovni a OU Vestec a Městská policie vycházejí policistům vstříc a 
pomáhají nám při této činnosti. 
Kamerový systém odrazuje pachatele od páchání trestné činnosti, kamery mají tedy velmi dobrý 
preventivní účinek a zároveň napomáhají k odhalování pachatelů trestné činnosti.   
 
Co se týká nedostatků a možného počtu navýšení bezpečnostních kamer v obci tak uvádím: 
 
Nedostatek je špatná kvalita záznamu z bezpečnostních kamer,  a to v nočních hodinách, kdy ze 
záznamu v podstatě není možné vytěžit bližší poznatky – jako registrační značka vozidla, pachatel 
pokud je zachycen, tak je viditelná pouze silueta osoby.  Někdy jde těžké rozpoznat alespoň typ 
vozidla. V denní dobu má záznam poměrně vysokou kvalitu. 
Rovněž chybí monitoring hlavní tepny přes Vestec, tedy Vídeňské ulice, kde není dosud žádná 
kamera.  Rovněž jsme zaznamenali nárůst trestné činnosti v průmyslové části Vestec ul. 
Průmyslové a okolní, kde dochází k vloupání do firem a na pozemky firem. Rovněž plánovaná 
stavba Biocev, bude zajisté terčem zlodějů.  
Kamerový systém výborně funguje v případě, že kamery sleduje tzv. operátor, tedy osoba nebo 
policista, strážník, který může reagovat přímo na páchané protiprávní jednání a vyslat hlídku přímo 
na místo skutku. Toto však znamená navýšení personální počtu osoby a tedy navýšení nákladů na 
provoz.  
Jakékoliv rozšíření kamerového systému v obci Policie ČR plně podporuje a v případě požádání 
bude spolupracovat ve vytipování lokalit. 
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