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NÁZEV: 
 

Smlouva o dílo na realizaci zakázky Rozšíření MKDS Žďár nad Sázavou 

 

ANOTACE: 
 
Město Žďáru nad Sázavou usiluje rozvíjet svůj stávající Městský kamerový dopravní systém 
(MKDS) jako jeden z výstupů realizace projektu Využití konceptu Smart City pro rozvoj města 
Žďár nad Sázavou. Z rozpočtu projektu bude zakoupeno 6 digitálních kamer a nainstalován SW 
pro zpracování digitálního záznamu ze všech kamer MKDS. Výstupy ze zpracovaného záznamu 
budou použity pro další rozvoj řízení dopravy ve městě. MKDS provozuje Městská policie.  

 
 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání schvaluje Smlouvu o dílo s vybraným uchazečem ve veřejné zakázce 
Rozšíření MKDS Žďár nad Sázavou a pověřuje pana starostu jejím podepsáním. 

Starosta města: Místostarosta města: Místostarostka města: 

Tajemník MěÚ, Úsek tajemníka a 
správy MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: 

Odbor finanční: Odbor dopravy: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: 

Odbor občansko-správní a OŽÚ: Odbor životního prostředí: Oddělení informatiky: 

Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Odd. projektů a marketingu: Krizové řízení: 

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: 

Ing. Michal Bačovský 

Předkládá: 

Ing. Michal Bačovský 

 



 

Název materiálu: Smlouva o dílo s firmou SKS s.r.o. IČ 43420117 o realizaci veřejné zakázky 
Rozšíření MKDS Žďár nad Sázavou. 
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Přílohy:  
1. Smlouva o dílo 
2. Rozpočet 
3. Harmonogram realizace 
 
Popis 
Město Žďáru nad Sázavou v současné době provozuje Městský dopravní kamerový systém, který 
slouží ke sledování dopravy. Předkládaná smlouva o dílo zajistí jeho další rozvoj, aby byl na úrovni 
současných běžně dostupných technologií. Jde o systém pro sledování a vyhodnocování motorové 
dopravy v závislosti na čase a směrech sledovaných komunikací s možností vyhledávání 
registračních značek motorových vozidel podle seznamu. Zakázka zahrnuje dodání, montáž a 
zprovoznění nových šesti digitálních kamer pro výše uvedené účely. Součástí dodávky je i 
software pro rozpoznání digitálního obrazu, který bude zpracovávat obraz z nově pořízených i z již 
provozovaných digitálních kamer. Software bude nainstalován na nově zakoupeném serveru, který 
je rovněž součástí dodávky. Vhodná data o průjezdu vozidel (zejména o počtu a vytíženosti 
komunikací v čase) budou rovněž v budoucnu importována do připravovaného Portálu Žďáráka, 
aby byla veřejně dostupná občanům města. 

 
Geneze případu 

• Město Žďáru nad Sázavou je řešitelem projektu Využití konceptu Smart City pro rozvoj města 

Žďár nad Sázavou s registračním č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007367. Důležitou součástí 

konceptu Smart City je i pokročilý MKDS využívaný zejména pro sledování, plánování a rozvoj 

dopravních systému města. 

• Město Žďár nad Sázavou realizuje projektový záměr Telematika, který zvýší efektivnost řízení 

světelných křižovatek a MKDS je v souladu s Telematikou. 

• Město Žďár n. Sázavou usiluje o výstavbu obchvatu města, ale nejsou k dispozici spolehlivé 

údaje o rozdělení současné dopravy na tranzitní a místní. Strojové zpracování informací o 

projíždějících automobilech může tuto otázku spolehlivě zodpovědět. 

 
Návrh řešení 

• Schválit Smlouvu o dílo  s firmou SKS s.r.o. IČ 43420117 o realizaci veřejné zakázky Rozšíření 

MKDS Žďár nad Sázavou v předloženém znění. 

 
Varianty návrhu usnesení 

• Rada města po projednání schvaluje Smlouvu o dílo  s firmou SKS s.r.o. IČ 43420117 o 

realizaci veřejné zakázky Rozšíření MKDS Žďár nad Sázavou v předloženém znění. 

 
Doporučení předkladatele 
• Po projednání schválit Smlouvu o dílo  s firmou SKS s.r.o. IČ 43420117 o realizaci veřejné 

zakázky Rozšíření MKDS Žďár nad Sázavou v předloženém znění. 

 
Stanoviska  
 
Vedoucí Městské policie pan Mgr. Martin Kunc podporuje výše uvedený záměr. 

 


















