
Zápis z 8. zasedání Komise zdravotní a sociální Rady města Liberec 
konaného dne 18. 10. 2016 

 
Přítomni: MUDr. Kateřina Absolonová, Mgr. Zuzana Palečková, Jana Zobínová, Lukáš 
Průcha, Bc. Lenka Bobvošová, Bc. Lukáš Poruba 
Omluveni: Ing. Petra Vokasová, Mgr. Zora Machartová, Bc. Martina Teplá, RNDr. Klára 
Císařová, Ph.D., ústav mechatroniky a technické informatiky TUL  
 
Hosté: PhDr. Ivan Langr – náměstek primátora pro školství, kulturu, sociální věci a cestovní 
ruch, Mgr. Ladislav Krajčík – ředitel MP Liberec, Martin Marek – Otevřená společnost, Ing. 
Marián Lamr – TUL, Ing. Pavel Tyl – TUL, Ján Hlister - správce informačních a 
komunikačních technologií MP Liberec, Martin Chochola - lokální konzultant pro Liberec 
ASZ 
 
 
Program jednání: 
 
1. Městská policie I - Mapování bezpečnostní situace města 

• seznámení se situací v jiných obcích (zemích) 
• využitelnost pro potřeby města a prevence kriminality 
• ověřování možností, které nabízí TUL 

2. Různé 
 
 
Zasedání Komise zdravotní a sociální zahájila předsedkyně komise MUDr. Absolonová, která 
přivítala přítomné členy komise a hosty. Současně vysvětlila změny v programu komise do 
konce roku 2016 a předala slovo hostům. 
 
K bodu 1 
 
1.1. Městská policie Liberec 
Bc. Poruba: 

- MP si vede evidenci přestupků, data o trestné činnosti chybí 
- pro předcházení kriminality je důležité zjistit → přesný typ události, místa, opakování 

a podobnost (uveden případ Ještědského parkoviště) 
- v současné době provádí mapování kriminality manažer prevence kriminality min. 1x 

ročně, určité mapování pravděpodobně pro vlastní potřeby provádí i PČR, avšak data 
je od ní velmi těžké získat a zároveň v nich je těžké najít údaje na úrovni ulic, GPS 

- velice užitečný pro získání míry kriminality v Liberci je projekt Otevřené společnosti, 
o.p.s. – www.mapakriminality.cz – i zde chybí kriminalita na úrovni ulic, GPS, 
kriminalita se sleduje na úrovni obvodních oddělení 

- příklady dobré praxe v jiných městech: 
- http://www.praha21.cz/mapa-kriminality 
- http://www.jh.cz/cs/bezpecny-hradec/mapa-kriminality.html 
- http://www.bezpecnykolin.cz/mapy-kriminality 
- http://mapakryminalna.pl/ 

 
• Mgr. Krajčík informoval o způsobu monitoringu přestupků MP v Liberci - 

https://drive.google.com/open?id=1ATFN2iBwNuXqM444L5OE5SxQGF8&usp=shar
ing 



1.2 Otevřená společnost, o.p.s. 
 
p. Martin Marek: 
- v rámci projektu Policie jako služba veřejnosti pomáhá organizace Otevřená společnost 

samosprávám získat data pro prevenci kriminality, cílem webu www.mapakriminality.cz 
je usnadnit veřejnosti orientaci v datech o trestné činnost, která pravidelně publikuje PČR, 
policejní statistiky jsou převáděny do jednoduchých tabulkových a mapových náhledů i 
v počítačově zpracovatelné podobě 

- bližší představení projektu Bezpečný Kolín a webové stránky www.bezpecnykolin.cz → 
uveden případ dobré praxe: v případě zveřejnění míst, kde budou policejní hlídky měřit 
rychlost ve městě, se sníží nehodovost v této lokalitě, prezentovány grafy se znázorněním 
poklesu trestné činnosti za dobu působnosti projektu a současně grafy s navýšením 
objasněnosti trestné činnosti 

- zdůraznil důležitost spolupráce s PČR  - v současné době dobře funguje v Kolíně, 
Olomouci, Praze 1, Uherském Hradišti (GIS), Praze 7 a navazuje se spolupráce s Brnem 

- nabídka spolupráce při oslovení zástupců PČR → Mgr. Krajčík nabídl, že se v rámci 
vzájemné spolupráce se zástupci vedení PČR v Liberci předběžně dotáže, zda se liberecká 
policie bude ochotna se do projektu zapojit a požadovaná data poskytovat 

- informace o dokumentu Analýza kriminality v 60 krocích -
http://www.otevrenaspolecnost.cz/policie 

 
 
1.3 Technická univerzita Liberec 

- zástupci TUL v rámci své prezentace popsali, čím se ve své práci zabývají a vysvětlili 
základní pojmy, např. použití dataminingových technologií (= dobývání znalostí 
z databází, dolování informací) pro potřeby nejen mapování prevence kriminality 

- důležité pro TUL je (a od roku 2010 hledá jak) možnost porovnat akademická data 
s reálnými 

- snaží se navázat spolupráci s PČR i MP, ideálním řešením by bylo propojení praxe 
s výzkumem 

- Mgr. Krajčík zástupcům TUL nabídnul použití starých dat od MP – proběhne schůzka 
 
USNESENÍ č. 4/2016 
Členové komise zdravotní a sociální berou na vědomí aktuální informace o problematice 
dostupnosti potřebných dat od Policie České republiky a souhlasí se zařazením projektu 
Mapování bezpečnosti města Liberec do Programu prevence kriminality na rok 2017. 
 
K bodu 2 
 
� MUDr. Absolonová: je MP Liberec vyzývána k připomínkování investičních projektů 

směrem k bezpečnostním prvkům? – málo, v rámci IROP ano 
� info o vzniku „podpůrné“ pracovní skupiny Bezpečnost  
� další zasedání Komise zdravotní a sociální se uskuteční v úterý 15. 11. 2016 od 16.00 

hodin v zasedací místnosti č. 110 v I. patře historické budovy radnice na téma 
„Program prevence kriminality na rok 2017“  

� pozvánku s časovým předstihem zašle tajemnice komise 
 
V Liberci 20. 10. 2016 
Zapsala: Pavlína Háková, tajemnice komise 
Ověřila: MUDr. Kateřina Absolonová  v.r. – předsedkyně komise 


