
Zápis z 9. zasedání Komise zdravotní a sociální Rady města Liberec 
konaného dne 15. 11. 2016 

Přítomni: MUDr. Kateřina Absolonová, Mgr. Zuzana Palečková, Jana Zobínová, Lukáš 
Průcha, Bc. Lenka Bobvošová, Bc. Lukáš Poruba, Ing. Petra Vokasová,  

Omluveni: Mgr. Zora Machartová, Bc. Martina Teplá  

Hosté: PhDr. Ivan Langr – náměstek primátora pro školství, kulturu, sociální věci a cestovní 
ruch, Mgr. Ladislav Krajčík – ředitel MP Liberec, Bc. Dana Morcová – vedoucí oddělení 
humanitního MML, Bc. Kateřina Marcinková – referent sociálních služeb MML   

Program jednání:  

1. Městská policie II – Program prevence kriminality na rok 2017  
2. Různé  

Zasedání Komise zdravotní a sociální zahájila předsedkyně komise MUDr. Absolonová, která 
přivítala přítomné členy komise a hosty.   

K bodu 1  

MUDr. Absolonová požádala Bc. Porubu, preventistu MP, aby krátce zhodnotil realizaci 
projektů Plánu prevence kriminality na období 2016 – 2018:  

Část 1: 

1.1. navázána spolupráce s ASZ, vznik bezpečnostní poradní skupiny, zpracován 
Strategický plán pro sociální začleňování (dne 15. 11. schválen v RM, dne 24. 11. bude 
schvalovat ZM)  

1.2. komplexní preventivní postup ve vztahu ke krádežím automobilů - instalace 
výstražných označení u neoficiálních parkovišť na území města, např. v okolí Ještědu  

1.3. pořízení 3 ks mobilních kamer (důležitá je výdrž baterie – v ČR jediný výrobce) – 
problémy s kompatibilitou stávajícího softwarového systému, informace o možnosti umístění 
maket (atrap) kamer místo kamer „pravých“ (vysvětlen pojem „přesunutí“ problému – nikdy 
nelze kriminalitě zcela zabránit, ale někdy je „lepší“ ji přesunout na jiné místo), velký projekt 
na pořízení 50 nový kamer ve spolupráci s LIS se neuskuteční 

1.4. výstražné cedule o umístění fotopastí – úspěch zejména směrem k černým skládkám  

1.5.  komplexní přístup SML směrem k tzv. šmejdům –  
vznik nového webu www.liberecprotismejdum.cz,  
nové informativní letáčky http://www.liberec.cz/files/smejdi/smejdi_letak.pdf  

PhDr. Langr bude jednat s vlastníky zařízení, kde se předváděcí akce konají o možné 
spolupráci se SML tak, aby bylo úsilí města o redukci negativních dopadů těchto akcí 
podpořeno. Opakovaně probíhají školení pro organizace, které jsou v každodenním kontaktu 
se seniory (ve školicím středisku MP, velký zájem). 



1.6.  MP usiluje o udržitelnost projektů z minulých let  

1.7. Mgr. Krajčík: určitým druhem prevence je provoz dětského dopravního hřiště – 
proběhla rekonstrukce vnitřních prostor, úprava okolí, o využití je velký zájem, příští rok 
snaha o rozsáhlejší rekonstrukci celého venkovního prostoru (chybí kruhový objezd, apod.). 
Dotaz na využívání ze strany veřejnosti – zájem je, ale dětské hřiště není dětským koutkem, 
musí být přítomen zaměstnanec MP a aktivity na DDH by měly mít výchovný ráz. 

Část 2: 

Poté MUDr. Absolonová vyzvala Bc. Porubu, aby stručně popsal Program prevence 
kriminality na rok 2017:  Bc. Poruba upozornil, že se jedná pouze o pracovní verzi, chybí 
zejména data od PČR (členové komise pracovní verzi PPK obdrželi předem mailem k 
prostudování, skládá se ze 2 částí: bezpečnostní analýzy a z části, která se týká samotných 
projektů). 

2.1. Analytická část: V Liberci i v celé ČR kriminalita klesá, pro účely míry kriminalit je 
použit index kriminality (počet trestných činů/počet obyvatel obce) – Liberec je v pořadí 
indexu kriminality na 9. místě ze všech 79 územních obvodů. Kriminalitu lze rozdělit do  
různých skupin – majetková, krádeže dvoustopých motorových vozidel, násilná, kriminalita 
dětí a mládeže. Drogová kriminalita v PPK uváděna není (některé údaje o výrobnách a 
varnách lze zjistit na mapě odhalených varen pervitinu a pěstíren marihuany v roce 2016, 
kterou doplňuje a aktualizuje PČR -  http://mapavarenapestiren.cz/#8/49.820/15.475). 

2.2. Projekty prevence kriminality :  

2.2.1. Bezpečný Liberec – 1. etapa – mapování – vytvoření systému pravidelného 
zpracování dat o trestných činech od PČR, data pak budou zdrojem pro vytvoření přehledové 
mapy kriminality, podkladová mapa bude veřejná (místo, čas, druh trestného činu či přečinu), 
avšak anonymizovaná (nebudou uvedeny osobní údaje o pachateli). T.č. již MP disponuje 
vlastními údaji o přečinech. 

Mgr. Krajčík sdělil, že se zveřejňováním dat od PČR nesouhlasí, není si jist, zda je to vhodné 
a zda to bude přínosné, schůzka s ředitelem Územního obvodu Liberec k tomuto tématu 
proběhla, nicméně je nutné ověřit a zjistit, která data bude možné poskytovat. Celý projekt je 
konzultován s primátorem města. 

2.2.2. Rozšíření kamerového systému – Lidové Sady – křižovatka Vítězná a Masarykova, 
MUDr. Absolonová upozornila na velmi rychlou jízdu automobilů na ulici Masarykova, Mgr. 
Krajčík: MP zkusí umístit „sčítač“ již nyní. 

2.2.3. Asistenti prevence kriminality – ve spolupráci s ASZ doporučeno navýšení na 10 
APK. Mgr. Krajčík: nyní MP využívá 3 asistenty městské policie, kterým mzdu refunduje 
Úřad práce, MP je využívá na dozor na Úřadu práce, příp. pomoc na dětském hřišti, jsou již 
zapracováni, smlouva s ÚP bude proto prodloužena o další 3 roky, 10 APK je mnoho, Liberec 
nemá skutečně SVL, chce proto pokračovat ve stejném modelu, s navýšením by souhlasil 
podmíněně, pokud by byla ustavena funkce metodika APK. 

 



2.2.4. Spolupráce s ASZ  

2.2.5 Standardní preventivní aktivity MP   

 

USNESENÍ č. 5/2016  

Členové Komise zdravotní a sociální projednali pracovní verzi Programu prevence 
kriminality na rok 2017 a vzali ji na vědomí. Zároveň vyjádřili jednomyslnou podporu 
zveřejňování dat od Policie České republiky o kriminalitě v rámci projektu Bezpečný 
Liberec.  

K bodu 2 - Různé 

• MUDr. Absolonová navrhla změnu termínu prosincového zasedání komise z důvodu 
její nepřítomnosti, členové komise souhlasili, POZOR! Další zasedání se tedy uskuteční 
již v úterý 13. prosince 2016 

• info o vernisáži výstavy „Tady jsem doma“, která se uskuteční v úterý 22. listopadu 
2016 ve vestibulu Nového magistrátu v Liberci a její program bude zahájen v 18.00 hodin 
http://www.ksk-liberec.cz/47476/vernisaz-vystavy-tady-jsem-doma/ 

• další zasedání Komise zdravotní a sociální se uskuteční v úterý 13. 12. 2016 od 16.00 
hodin v zasedací místnosti č. 110 v I. patře historické budovy radnice na téma 
„Integrovaný záchranný systém“. Pozvánku s časovým předstihem zašle tajemnice 
komise. 

 

V Liberci 16. 11. 2016  
Zapsala: Pavlína Háková, tajemnice komise  
Ověřila: MUDr. Kateřina Absolonová  v.r. – předsedkyně komise  
 


