
Zápis z 6. zasedání Komise zdravotní a sociální Rady města Liberec konaného 
dne 15. 5. 2018 

Přítomni: MUDr. Kateřina Absolonová, Bc. Lukáš Poruba, Jana Zobínová, Lukáš Průcha, Mgr. 
Zuzana Palečková, Mgr. Zora Machartová 
Omluveni: Bc. Lenka Bobvošová, Bc. Martina Teplá 
Neomluveni: Ing. Petra Vokasová  
Hosté: Mgr. Martin Chochola – ASZ, p. Froňková – ASZ, Bc. Vízková – obyvatelka Doubí 
 
Program jednání: 
 
1. Prohlídka lokality Doubí 
2. Různé 

K bodu 1  

Zasedání komise zdravotní a sociální se konalo přímo v terénu – v lokalitě Doubí. Komisi po 
lokalitě provedli p. Vízková a Mgr. Chochola. Sraz byl před hotelem Pytloun v Proletářské 
ulici, poté komise navštívila nejvíce problematická místa: 

- neudržovaná plocha u hotelu Pytloun – snaha o vybudování hřiště, v minulosti tam vždy 
bylo 

- Sportovní ulice, za zdí u Makra – hluk, téměř 24 hod denně  
- ubytovna Rosa – nájemníci se často mění, nejspíše není spolupráce ani s jednou organizací 

typu Romodrom, Člověk v tísni…, jedna půlka nyní v rekonstrukci, problémy jsou stále – 
hluk, nepořádek 

- proběhlo oslovení místních obyvatel v různých lokalitách Doubí, v případě jejich zájmu 
předány kontakty Mgr. Chocholovi 

- Sportovní ulice – nepořádek – MUDr. Absolonová zjistí, kdo by mohl uklidit – KPL, 
TSML? 

- ulice Za Humny – je považována místními za nejproblematičtější, časté drobné krádeže, ve 
firmě Idiada jsou však privátní kamery, možnost ev. spolupráce s policií?? 

- ubytovna Kolora – výrazný nepořádek v okolí budov, včetně potoka 
- ulice Hodkovická – stala se opuštěnou ulicí, téměř bez pěšího provozu, bez obchodů a 

dalších provozoven občanské vybavenosti, stoupá počet budov, které slouží pro ubytování 
cizinců, nejspíše dělníků průmyslové zóny 

- bývalé koleje TUL – nejspíše slouží jako ubytovna 
- ulice Mařanova – dle sdělení Bc. Vízkové je strach občanů v této ulici pouštět děti samotné 

do školy ve Vesci 
- večerka v ulici Za Humny – lidé mají rádi, využívají ji 
- pískoviště uprostřed sídliště nelze využívat – střepy, nedopalky, injekce 
- park mezi paneláky je jediným místem, kde si děti mohou hrát 
- cesta k Hypernově – hluk z dálnice, neustále přeplněné koše, hluk v noci, pod mostem se 

scházejí podivné existence – pijí zde alkohol, fetují, obtěžují chodce 
- ZŠ Kaplického – na zahradě chybí herní prvky 
- Kasino na točně dosud v provozu 
- Bc. Poruba informoval o umístění mobilní kamery na točně autobusů – dopadení zloděje, 

který vykrádal autobusy 
- 5 ploch zeleně, přislíbeno Ing. Hrbkovou, že dojde k revitalizaci, dle sdělení Ing. Sládkové, 

vedoucí odboru, je toto v plánu pro rok 2018 



- dle sdělení Mgr. Chocholy v Doubí probíhá mapování pracovníky Agentury pro sociální 
začleňování, které by mělo být podkladem pro další činnost, včetně fungování asistentů 
prevence kriminality a terénních pracovníků 

K bodu 2 - Různé 

− další řádné zasedání Komise zdravotní a sociální se uskuteční v úterý 19. 6. 2018 od 
16.00 hodin v zasedací místnosti č. 110 v I. patře, téma zasedání bude upřesněno, 
pozvánku s časovým předstihem zašle tajemnice komise 

V Liberci 21. 5. 2018 
Zapsala: Pavlína Háková, tajemnice komise 
Ověřila: MUDr. Kateřina Absolonová, v.r. – předsedkyně komise 


