
Zápis z 3. mimořádného zasedání Komise zdravotní a sociální Rady města 
Liberec konaného dne 6. 3. 2018 

Přítomni: MUDr. Kateřina Absolonová, Bc. Lukáš Poruba, Jana Zobínová, Bc. Martina Teplá, 
Lukáš Průcha, Mgr. Zuzana Palečková, Mgr. Zora Machartová 
Omluveni:  Bc. Lenka Bobovšová 
Neomluveni: Ing. Petra Vokasová  
 
Program jednání: 
 
1. Vyjádření se k povolení či nepovolení vzniku kasina v konkrétní lokalitě – v odkazu na 

schválený záměr regulace hazardu ze ZM dne 1. 2. 2018 – usnesení č. 32/2018 
2. Různé 

K bodu 1  

Zasedání komise zdravotní a sociální zahájila předsedkyně komise MUDr. Absolonová, která 
přítomné přivítala a informovala je o důvodu, proč se komise mimořádně schází.  

ZM dne 1. 2. 2018 usnesením č. 32/2018 schválilo záměr regulace provozování hazardních her 
na území SML. Jedním z úkolů je i vyjádření se k jednotlivým žádostem od MP Liberec, Řídicí 
pracovní skupiny pro komunitní plán, Komise zdravotní a sociální a od organizace ADVAITA, 
z. ú. Provozovatelé byli vyzváni k podání žádostí o zařazení herního prostoru typu kasino do 
přílohy č. 1 obecně závazné vyhlášky SML, o regulaci provozování hazardních her na území 
SML do 20. 2. 2018, dle daných kritérií – hazardní hry jde provozovat pouze v kasinech a pouze 
na adresách, schválených ZM, a to výhradně mimo okruh 150 metrů od jednotlivých základních 
a středních škol na území SML, vč. DDM Větrník – SML obdrželo 17 žádostí. 

MUDr. Absolonová navrhla v návaznosti na Analýzu sociálně vyloučených lokalit a ubytoven 
na území SML (Mgr. Šolková), Programu prevence kriminality a Strategického plánu 
sociálního začleňování pro SML určitou redukci předložených žádostí: 

1. skutečné dodržení 150 m od ZŠ nebo SŠ – Mařanova, B. Němcové, Na Rybníčku 
2. nepovolení provozoven v městské památkové zóně – Pražská, 5. května, Rumunská, 

Felberova, 8. března  
3. nepovolení provozoven na velkých sídlištích – Ježkova, Vrchlického 

Celkově se tedy jedná v podstatě o poloviční redukci. 

Mgr. Machartová: jak přesně změřit 150 m? - odkud se má měřit – od vchodu, od hranice 
pozemku? – nutno dořešit, navrhuje pouze „pohlídat“ 150 m od škol, nesouhlasí s předloženým 
návrhem x v památkové zóně je nejvíce kamer, případné problémy jsou monitorovány, 
provozování hazardních her je určitým druhem podnikání, vytváří pracovní místa, upozorňuje 
na skutečnost, že příjmy z hazardu tvoří 80 mil. Kč – kde SML na tento výpadek rozpočtu 
„najde“ jiné zdroje financování, v současné době by se na havarijní stavy městského majetku 
potřebovalo půl miliardy Kč, navrhuje vyjádření ne jenom od sociálních skupin a komisí, ale i 
např. od finančního výboru, souhlas se všemi předloženými žádostmi 

p. Průcha: pravidla nejsou, jasný – nedoporučil by ani jednu – nulová tolerance 



Mgr. Palečková: nulová tolerance 

p. Zobínová: pokud se hazard zcela zakáže, přesune se jinam (sousední obce, města, internet, 
„černé“ herny) a SML pak z toho nebude mít žádné finanční prostředky 

Bc. Teplá: částečná regulace s jasně definovanými podmínkami 

Přítomní členové komise se neshodli na jednoznačném závěru, proto bylo dohodnuto hlasovat 
metodou per rollam o každé jednotlivé provozovně. Tajemnice rozešle podmínky hlasování a 
členové zašlou doporučení/nedoporučení zpět do čtvrtka 8. 3. 2018, 12.00 hodin. V případě 
nedoporučení uvedou důvod.  Výsledky hlasování tvoří přílohu tohoto zápisu. 

K bodu 2 - Různé 

− Bc. Poruba byl oceněn za dosažení velmi dobrých pracovních výsledků a ochotu 
pracovat i nad rámec svých povinností, ředitel MP při slavnostním předávání zdůraznil, 
že MP se chce v nastávajícím roce mj. soustředit na problémy pocitu bezpečí v centru 
města - přímý výkon hlídkové a obchůzkové služby zvýší četnost a efektivitu v oblasti 
dolního centra Soukenného náměstí a terminálu MHD v ulici Fügnerova 

− projekt „sdílené lednice“ – je na „dobré“ cestě, Ing. Hrbková souhlasí, jednání 
s hygienou o podmínkách provozu – provozní řád 

− buňky pro bezdomovce – problém s umístěním – stavební povolení, strážník Peřina – 
navázání spolupráce s Člověkem v tísni 

− p. Průcha: obdržel informace od ředitelů a učitelů škol, že byl zaznamenán větší výskyt 
omluvenek od pediatrů pro děti, které dlouhodobě do školy nechodí – skryté záškoláctví, 
pediatři se 1 x měsíčně schází, svolává je MUDr. Pavla Hromádková, bylo by dobré je 
o tomto jevu informovat, MUDr. Absolonová: razítko lékaře lze bez problémů nechat 
vyrobit 

− Bc. Poruba: mjr. Mgr. Molata (PČR) vydal po posledním zasedání komise rozkaz, aby 
se hlídky více zaměřovaly na oblast Fügnerovy ulice, kontrolní body PČR se „sladí“ 
s kontrolními body MP, navázána spolupráce s ostrahami obchodních domů 

− Bc. Poruba: proběhlo informační setkání s potenciálními zájemci o práci Asistenta 
prevence kriminality, problémem je malý plat dle tabulek, bylo by dobré kompenzovat 
odměnami 

− další řádné zasedání Komise zdravotní a sociální se uskuteční v úterý 20. 3. 2018 od 
16.00 hodin v objektu Domova pro seniory Františkov, 460 07, Domažlická 880/8, 
Liberec, sraz na recepci budovy A, pozvánku s časovým předstihem zašle tajemnice 
komise 

V Liberci 9. 3. 2018 
Zapsala: Pavlína Háková, tajemnice komise 
Ověřila: MUDr. Kateřina Absolonová, v.r. – předsedkyně komise 
 



 
Vyjádření se komise zdravotní a sociální k žádostem o zařazení herního prostoru typu kasino do 

přílohy č. 1 obecně závazné vyhlášky SML, o regulaci provozování hazardních her na území SML 

 
 
BONVER WIN – CASINO BONVER – Pražská 385/17   DDNNNNOOO 
MULTIGATE – CASINO MULTILOTTO – Budyšínská 1400 (NC Albert) DDNDNNOOO 
SYNOT TIP – Generála Svobody 85/33 (bývalé Milano) DDNNNNOOO 
PANTHER 75 – CASINO PANTHER – Boženy Němcové 12/18 (8. března 12/3) 
DDNNNNOOO 
Krijcos CS – CASINO POWER – 5. května 171/13 (naproti NC Plaza) DDNNNNOOO 
PARADISE CASINO ADMIRAL – CASINO ADMIRAL – 1. Máje 59/5 (kino  
Lípa) DDNŠ?NNOOO 
GELP – MAGIC PLANET – Žitavská 875/4a (zadní trakt Skloexportu) DDNDNNOOO 
VIKTORIA PLAY – KASINO VIKTORIA PLAY – Nitranská 415/1 (Centrum  
Babylon) DDDDNNOOO 
- KASINO VIKTORIA PLAY – Mařanova 387 DDNŠ?NNOOO A  
- KASINO VIKTORIA PLAY – Hodkovická 323/7 DDDDNNOOO 
VICTORIA – TIP – FORBES CASINO – Vrchlického 830/41 (bývalá Dukla) 
DDNNNNOOO 
- ROYALE CASINO – Rumunská 655/9 (Palác Syner) DDDNNNOOO 
- CASINO NA RYBNÍČKU – Na Rybníčku 780/2a (proti bývalé IPB) DDNŠNNOOO 
- CASINO JOCKER – 1. Máje 96/49 (pod nádražím ČD) DDNDNNOOO 
MERKUR CASINO – Felberova 15 (bývalá KB) DDNNNNOOO 
- České mládeže 456 (OC Nisa) DDNDNNOOO 
SPORT GAMES WIN – Ježkova 955/27 (Gusto) DDNNNNOOO 
 
Poznámky: 
komise má 9 členů, tedy 9 znaků 
D...doporučeno 
N...nedoporučeno: 2 členové nedoporučují nic, protože mají apriori negativní postoj k hazardu, 
další důvody ev. v jednotlivých hlasováních členů 
O...nehlasoval: 1 člen nehlasoval, protože v komisi dlouhodobě neúčasten, 1 člen nedodal do 
termínu, 1 člen nahlásil, že nebude hlasovat 
Š...škola?............z důvodu nejasnosti toho, zda vzdálenost je či není 150m..........další souhlasně 
hlasující členové akceptují požadavek v Záměru......asi tedy ty místa u škol apriori vyškrtat....a 
možná jsou ještě nějaká další místa v kolizi. 
 
U žádné žádosti nedošlo k tomu, že by byla jednoznačně doporučena či nedoporučena komisí. 
Důvodem bylo především to, že 3 členové nehlasovali vůbec. Vyjádření komise je tedy v 
podobě,  že buď komise doporučuje převážnou většinou hlasujících ( t.j.tam, kde jsou 4xD ) 
nebo nedoporučuje převážnou většinou hlasujících ( tam , kde jsou 4xN). 


