
Zápis z 1. zasedání Komise zdravotní a sociální Rady města Liberec konaného 
dne 16. 1. 2018 

Přítomni: MUDr. Kateřina Absolonová, Bc. Lukáš Poruba, Jana Zobínová, Bc. Martina Teplá 
Omluveni: Lukáš Průcha, Mgr. Zora Machartová, Ing. Lucie Sládková – vedoucí odboru 
ekologie a veřejného prostoru MML 
Neomluveni: Ing. Petra Vokasová, Bc. Lenka Bobvošová, Mgr. Zuzana Palečková, Ing. 
Karolína Hrbková – náměstkyně pro životní prostředí, veřejnou zeleň a cestovní ruch 
Hosté: : PhDr. Ivan Langr – náměstek primátora pro školství, sociální věci a kulturu, Bc. Dáša 
Vízková, Mgr. Martin Chochola – Agentura pro sociální začleňování, Mgr. Lukáš Jirotka – 
manažer strategického plánování sociálního začleňování MML, Radek Šandor - Romodrom 
 
Program jednání: 
1. Aktuální situace v Doubí pohledem občanů – Bc. Vízková 
2. Zeleň, veřejné prostory – pozvaní hosté se nedostavili - aktuální info pohledem občanů 
3. Informace od MP Liberec – Bc. Poruba 
4. Činnost ASZ – Mgr. Chochola 
5. Různé 

K bodu 1 – 4 

Zasedání komise zdravotní a sociální zahájila předsedkyně komise MUDr. Absolonová, která 
přivítala přítomné členy komise a hosty. Informovala o první schůzce, která se konala v září 
2017 a kde byly problémy v lokalitě Doubí již diskutovány. Současně zde byla navržena některá 
možná řešení a zadány úkoly. Poté předala slovo Bc. Vízkové, aby zhodnotila aktuální situaci, 
resp. změny od poslední schůzky. 

Bc. Vízková – obyvatelka Doubí: 
− před jednáním komise poslala mailem Bc. Vízková materiál popisující jednotlivé problémy 

ve čtvrti Doubí a Vesec Bc. Porubovi, Mgr. Chocholovi a MUDr. Absolonové – v případě 
potřeby ho mohou obdržet i další účastníci jednání  

− stav veřejného prostoru se od schůzky v září 2017 nezměnil (kovové prvky neodstraněny) 
− bydlí v Doubí od narození, byla předsedkyní místního sdružení, obyvatelé se na ní obracejí 

s žádostí o pomoc při řešení různých situací, v podstatě monitoruje území 
− v rámci řešení situace oslovena ředitelka místní základní školy – nechce řešit to, co se 

netýká přímo školy 
− za nejproblematičtější místa považuje ulici Za Humny, okolí ubytovny Kolora, Sportovní 

ulici, park u Vesecké školy (Sokolovny), Hodkovickou ulici 
− problémových míst je ale více – lidé se obecně necítí bezpečně, dříve klidná čtvrť, nyní díky 

výstavbě průmyslových zón, Makru, několika ubytovnám výskyt problémů (nepořádek, 
rušení nočního klidu, vandalismus, apod.) 

− děti ze školy často nosí lístečky s oznámením, že se v okolí školy vyskytuje osoba, která 
může obtěžovat děti a že si rodiče mají „hlídat“ své děti při příchodu i odchodu ze školy – 
MP, NN neví – chybí provázanost a propojenost ! 

− konkrétní uvedení jednotlivých problémů – sklo na ulicích, házení vajíček, házení kamenů 
na automobily, teď v zimě i kameny „zabalené“ do sněhu, výsměch a drzost 

− nepomohlo by využít kamery? – na domu Idiada je prý umístěno 6 kamer – jsou soukromé 
− upozornění na nepořádek u podchodu od OC Nisa směrem na Doubí 
− Úkol: PhDr. Langr požádá o pomoc při úklidu Komunitní práce Liberec 
 



 
PhDr. Langr – náměstek primátora: 
− schůzka s plk. Mgr. Husákem, ředitelem Krajského ředitelství policie LK – nastavení 

spolupráce s PČR, MP, APK a TP – zaměření zejména na tyto problémové lokality, 
informovanost 

 
Bc. Poruba – MP Liberec: 
− MP eviduje popisované problémy, ale jen některé x obyvatelé je většinou hlásí PČR 
− nejproblematičtější místa je možné prozatím řešit mobilní kamerou, nyní je volná, nutné 

najít vhodné místo 
− zvážit jednání se soukromými subjekty, zda by nebylo do budoucna možné využít jejich 

kamerový systém i pro potřeby města 
 
Mgr. Chochola – ASZ: 
− předána písemná zpráva (činnost ASZ, Pracovní skupina Bezpečnost, situace v Doubí) 
− důraz na navázání spolupráce participujících subjektů – pravidelná komunikace a 

koordinace 
− v rámci projektu APK je možné nechat zpracovat výzkum pocitu bezpečí v lokalitě (forma 

dotazníků) - souhlas 
 
R. Šandor – Romodrom: 
− v rámci služby SAS bude možné pracovat s celými rodinami 
− pokud bude mít k dispozici informace o problematickém jednání, může ho začít hned řešit 

 
MUDr. Absolonová: 
− komu nyní hlásit problémy? – Bc. Porubovi a panu Medkovi (metodikovi projektu Terénní 

práce), v budoucnosti možno zavést i do mapy kriminality 
− kontakt: poruba.lukas@mp.liberec.cz, medek.vladimir@magistrat.liberec.cz 
− MUDr. Absolonová dále bude kontaktovat Ing. Hrbkovou, aby zaslala písemně tajemnici 

komise info o stavu revitalizace zeleně a aby kontaktovala Mgr. Chocholu – možná 
spolupráce na projektech 

 
 
 
K bodu 4 - Různé 

− další zasedání Komise zdravotní a sociální se uskuteční v úterý 20. 2. 2018 od 16.00 
hodin ve II. patře historické budovy radnice v zasedací místnosti č. 202 na téma 
Bezpečnostní situace Fügnerova ulice, pozvánku s časovým předstihem zašle 
tajemnice komise 

V Liberci 18. 1. 2018 
Zapsala: Pavlína Háková, tajemnice komise 
Ověřila: MUDr. Kateřina Absolonová, v.r. – předsedkyně komise 
 


