
Podklady na zasedání ZM dne: 29.05.2014                                              

Název materiálu: 
05. Informace o zkušebním provozu VISO.

Předkládá: Ing. Jaromír Pekař, místostarosta města 
                           Zdeněk Hovorka, vedoucí odboru správního
                        
Vypracoval:  Zdeněk Hovorka, vedoucí odboru správního                        
                        
Zúčastní se projednávání v ZM: Ing. Jaromír Pekař, místostarosta města 
                                                               Zdeněk Hovorka, vedoucí odboru správního
                                                         
Předložení materiálu uloženo: Starostou města Turnov.

Přílohy: Bez příloh.
 
Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: 
Zákony na úseku krizového řízení.
 
Projednáno v: Ve vedení města.
 
Vztah k rozpočtu města: Bez nároku na rozpočet.

Zdůvodnění a vysvětlení:
20. prosince roku 2013 byl dán do zkušebního provozu zhotovitelem, firmou Telmo spol. s r.o., 
varovný  informační  systém obyvatel  (VISO)  města  Turnov  dodaný v rámci  projektu  „Digitální 
povodňový  plán  města  Turnov-doplnění  monitorovacího  a  hlásného  systému  města  Turnov“ 
financovaný z Operačního programu Životní prostředí a Státního fondu životního prostředí ČR.
Ke stávajícímu systému šesti elektronických akustických jednotek umístěných v záplavovém území 
byly doplněny další dvě jednotky a 258 samostatných hlásičů, dále dvě srážkoměrné stanice a tři 
hladinová čidla.

Od té doby probíhá zkušební provoz a současně se pracuje na odstraňování technických závad a 
nastavování hlásičů. Vzhledem k tomu, že systém je bezdrátový, morfologie města a jeho území 
členitá a šíření zvuku jako akustické veličiny v tomto prostoru velmi složité, je nutné systém pečlivě 
nastavit, proto byl zkušební provoz stanoven na relativně dlouhou dobu 6 měsíců.

Systém  je  nutné  testovat  nejenom  v  pravidelných  informačních  relacích  každé  pondělí  vždy 
od 10,00 hodin a 17,00 hodin, ale i mimo tuto dobu zkouškou hlásičů v poruchových lokalitách. 
Občané  Turnova  se  aktivně  zapojují  a  informují  nás  o  poruchách  na  systému.  Tento  seznam 
předáváme firmě, která instalaci systému provedla. Při odstraňování závad je třeba aktivovat vždy 
skupinu hlásičů a aktivně zařízení vyzkoušet, zkontrolovat hlasitost a kvalitu vysílání. 
Proto i  touto cestou žádáme zastupitelstvo  města,  ale  především občany o pochopení,  neboť se 
snažíme vyladit systém tak, aby byl hlavně ku prospěchu občanů, protože ve většině případů jsou 
informace na hlášení od občanů pozitivní.

Zkušební provoz by měl být ukončen k 20. 6. 2014.  Do té doby musí být systém odladěn a závady 
odstraněny. Protože je zařízení VISO ve zkušebním provozu, nebyla ještě firmě Telmo spol. s r.o. 
proplacena zbývající částka ve výši cca 1,9 mil Kč bez DPH.

Návrh na usnesení: 
ZM bere na vědomí informaci o průběhu a ukončení zkušebního provozu jednotného systému 
varování a vyrozumění-varovného informačního systému obyvatelstva města Turnov. 


