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Tisková zpráva, 29.11.2022 

 

Rekonstrukce služebny Městské policie Na Nivách – 
vybudování operačního střediska MP 

 

Zahájení budování operačního střediska Městské policie Ústí nad Labem 

Statutární město Ústí nad Labem zahájilo budování operačního střediska Městské policie Ústí nad 
Labem (OS).  Je to důležitý krok pro posílení kompetence a technologických možností Městské 
policie a zvýšení bezpečnosti ve městě Ústí nad Labem. Vytvořené pracoviště Městské policie na 
Nivách plně odpovídá technologickým a legislativním požadavkům, ergonomickým požadavkům, a 
především je koncipováno jako vysoce spolehlivé pracoviště se zajištěním nepřetržitého provozu v 
a budoucího dohledu nad celým rozsáhlým kamerovým systémem města. 

V roce 2020 město Ústí nad Labem v rámci studie využití objektu Nivy (č.p. 1800/27, ul. Na Nivách) 
se stávající služebnou Městské policie rozhodlo o zpracování projektové dokumentace pro 
uskutečnění záměru. Studie vyhodnotila, že v rámci rekonstrukce objektu Na Nivách je možné 
umístit do objektu detašované pracoviště jako plně modernizované operační středisko Městské 
policie. Stavební část připravily odbory Magistrátu a současně ve spolupráci se společností 
Metropolnet, a.s. byla zhotovena technologická projektová dokumentace detašovaného pracoviště 
operačního střediska jako plně funkční celek.  

 

Faktografie: 

• Zhotovitelem stavby je společnost SIM stavby spol. s r.o., Ústí nad Labem.  

• Výběr dodavatele proběhl na veřejném profilu zadavatele (E-ZAK). 

• Základní cena realizace dle uzavřené smlouvy o dílo 50.672 tis. Kč vč. DPH.  

• Termín realizace dle uzavřené smlouvy o dílo 12 měsíců od předání staveniště.  

• Předání staveniště proběhne dne 01. 12. 2022 v 10:00 hodin na místě. 

• Předmětem realizace je stavební rekonstrukce objektu služebny Městské policie Na Nivách 
(stavebně konstrukční řešení, statické zajištění, vnitřní rozvody, nové zpevněné plochy, záložní 
zdroj, úpravy střešního pláště), vybudování Operačního střediska Městské policie 
(technologický nábytek, serverovny, velkoplošné zobrazení, řídící a zobrazovací technologie), 
nové optické propojení mezi stávajícím operačním střediskem v budově Magistrátu města a 
služebnou Městské policie Na Nivách ve spolupráci s Centrem informatiky UJEP, přepojení a 
přemístění technologií ze stávajícího operačního střediska Městské policie.  
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