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Zápis z 3. jednání  

Tematické pracovní skupiny BEZPEČNOST 

Liberec 

Liberec, 24. 5. 2016 

 

Přítomni: 

Miroslav Hampl - Agentura pro sociální začleňování 

Lukáš Jirotka - SML, manažer SPSZ 

Václav Strouhal - Krajský úřad Libereckého kraje 

Michaela Horáčková - ADVAITA 

Jana Růžičková - Středisko výchovné péče 

Eva Jandová - PČR 

Jana Hauzerová - KÚ LK 

Ivana Šikolová - PMS Liberec 

Jiří Simeth - Most k Naději 

Petr Hampacher - Maják, o.p.s. 

Veronika Dufková - Kontakt 

Daniela Bušková - MP Liberec 

Lukáš Poruba - MP Liberec 

Mirka Kyksová - D.R.A.K. 

Markéta Taterová - CZPLK 

 

 

 

 

Úvod:  

M. Hampl zahájil jednání tematické pracovní skupiny pro oblast bezpečnost, přivítal účastníky 

a krátce seznámil účastníky s prací na předchozích jednáních pracovní skupiny pro oblast 

bezpečnost a postupném tvořením analýzy potřeb a z ní vycházející tabulky priorit.   Poděkoval 

za připomínky zúčastněných v předchozím kole připomínek. Dotázal se, zda nechce někdo 

doplnit nějakou připomínku na začátku jednání. L. Poruba si vzal slovo a mluvil o přidělování 

dotací z MVČR na Liberec a požádal pana M. Hampla o zjištění informací, proč město Liberec 

s velkou rizikovostí kriminality, dostává na projekty méně finančních prostředků než například 

H. Králové, kde je rizikovost menší.  
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M. Hampl dále pokračoval v jednání a vysvětlil přítomným, jakým způsobem budeme 

pokračovat na tvoření tabulky priorit, a poprosil přítomné o diskuzi k jednotlivým bodům. 

Vysvětlil potřebnost dosažení konsenzu u jednotlivých bodů a při rozporu o případném 

hlasování, kde rozhoduje většina z přítomných.  

Otevřená diskuze:  

M. Hampl začal s úvodní prioritou 4.2. Posílit bezpečnost a pocit bezpečí na území města 

Liberce a jejím hlavním cílem 4.2.1. Od roku 2017 budou posílena bezpečnostní a preventivní 

opatření za účelem snížení kriminality na území města.  

Přítomní v diskuzi znění priority a cíle zachovali, do hlavního cíle byl identifikován rok 2017.  

Další diskuze probíhala ke specifickému cíli/kroku 4.2.1.1. Kamerový systém ve městě je 

rozšířen o 50 kamer. Byl upraven na znění: V Liberci dojde k regeneraci kamerového systému 

a kamerový systém bude rozšířen o 20 kamer. L. Poruba upřesní na příští pracovní skupině 

počet nových kamer. L. Poruba vysvětlil, že by měl kamerový systém být zařazen do 

individuálního projektu, který podává SML.  

L. Jirotka byl požádán o zjištění informací, jakým způsobem chce město tento projekt 

financovat. 

Diskuze k bodu 4.2.1.2. V Liberci budou od roku 2018 působit 10 asistentů prevence 

kriminality. Přítomnými byl identifikován počet 10 asistentů a byl přidán rok. L. Poruba 

vysvětloval problematiku a způsob mentoringu, s přítomnými diskutoval možnosti jejich 

dalšího uplatnění. Pan V. Strouhal přislíbil, že zjistí možnosti financování asistentů.  

Diskuze k bodu 4.2.1.3. V Liberci zjištěna současná kriminálně riziková místa a od roku X 

budou učiněna vhodná situační opatření. V diskuzi byl bod upraven na znění: V Liberci jsou 

zjišťována kriminálně riziková místa a do roku 2018 budou učiněna vhodná situační opatření. 

Byla identifikována potřebnost vytvořit novou situační analýzu: Zmapování pocitu bezpečí. L. 

Jirotka zjistí na odboru informatiky a řízení procesů, zda by takové mapování mohlo být 

součástí projektu SML kamerový systém.  

Diskuze k bodu 4.2.1.4. MPL bude posílena o 10 nových strážníků a zjištěné bezpečnostní 

problémy se budou promítat do priorit a zaměření činnosti městské policie. Přítomní souhlasili 

se zněním.  

M. Hampl pokračoval v diskuzi o prioritě 4.3. Snižovat recidivu a podporovat návrat osob 

s trestnou minulostí do běžného života. A jejím hlavním cílem Od roku X podpořit v návratu 

do běžného života ročně X osob po výkonu trestu či ve výkonu alternativních trestů. Znění 

zůstalo zachováno.  

Přešlo se ke specifickým cílům krokům. Byla otevřená diskuze k bodu 4.3.1.1. Od roku X je 

podpořeno ročně X osob s alternativními tresty tzv. romským mentoringem na návrh pana P. 

Hampachera si ASZ domluví individuální schůzku v Rubikon Centrum Praha, které má 

zkušenosti s romským mentoringem a zjistí možnosti řešení k tomuto tématu. Případně zájem 

Rubikonu o romský mentoring v Liberci.  
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Krok 4.3.1.2. Od roku X je ročně podpořeno X osob po (ve) výkonu trestu dluhovým/kariérním 

poradenstvím. Tento kroK bude zachován, pokud Rubikon Centrum Praha bude souhlasit se 

spoluprací.  

Dalším krokem v jednání, byla priorita 4.4. zamezovat vzniku vyloučených lokalit a snižovat 

sociální vyloučení těch současných a jejím hlavním cílem 4.4.1. Stabilizovat situaci a 

komplexně řešit snižování sociálního vyloučení.  

V diskuzi bylo zdůrazněno, že tento cíl je třeba více konkretizovat. Dále se diskutovalo o 

potřebnosti systémových řešení, vyhlášek, sítě sociálních služeb a přijímat další opatření na 

vznik nových lokalit.  

M.Hampl ukončil PS a poprosil o doplňování tabulky v připomínkovacím kolečku.. Stanovil 

se termín na další tematické jednání pracovní skupiny.  

 

Termín dalšího jednání PS Bezpečnost byl stanoven na 21. 6. 2016 

 

Zapsali: Lukáš Jirotka, Miroslav Hampl 

24. 5. 2016 

 

kontakty:  

Lukáš Jirotka – jirotka.lukas@magistrat.liberec.cz , tel. 485 244 965, mob. 775 426 420 

Miroslav Hampl – hampl.miroslav@vlada.cz 

mailto:hampl.miroslav@vlada.cz

