
Zápis z 10. zasedání Komise zdravotní a sociální Rady města Liberec 
konaného dne 19. 12. 2017 

Přítomni: MUDr. Kateřina Absolonová, Lukáš Průcha, Bc. Lenka Bobvošová, Bc. Lukáš 
Poruba, Jana Zobínová, Mgr. Zuzana Palečková, Mgr. Zora Machartová 
Omluveni: PhDr. Ivan Langr – náměstek primátora pro školství, sociální věci a kulturu, Bc. 
Martina Teplá 
Neomluveni: Ing. Petra Vokasová 
Hosté: Mgr. Ladislav Krajčík – ředitel MP Liberec 

Program jednání: 

1. Plán prevence kriminality na rok 2018 
2. Časový plán jednání komise na I. pololetí roku 2018, náměty na činnost komise 
3. Různé 

K bodu 1 

Zasedání komise zdravotní a sociální zahájila předsedkyně komise MUDr. Absolonová, která 
přivítala přítomné členy komise a hosty. Poté předala slovo Bc. Porubovi, aby představil 
aktuální podobu Plánu prevence kriminality na rok 2018. 
 
Bc. Poruba (člen komise, MP Liberec): 
− data do bezpečnostní analýzy od PČR obdržena až dnes, tj. 19.12.2017, dle předběžných 

výsledků je zaznamenán pokles všech druhů kriminality tak, jak to je v celostátních 
výsledcích 

− v Plánu prevence kriminality na rok 2018 jsou zařazeny tyto 3 zásadní projekty: 

• Asistenti prevence kriminality 
• Mapy kriminality  – problém se sdílením dat od PČR, v městech, kde fungovalo 

(Uherské Hradiště a Pardubice) projekty nefungují, na základě jednání Mgr. Krajčíka 
příslib, že PČR v Liberci data poskytovat bude (koordinační dohoda na sdílení dat), 
investice: 300 tis. Kč, ideálně by bylo získat finanční prostředky z dotace, různé názory  

• Rozšíření kamerového systému – umístění kamer vychází ze statistiky trestné činnosti 
ve městě, kamery chybí v Pavlovicích, v okolí židovské obce, Knihovny a Synagogy (? 
pořídí LK), v okolí přehrady ( x ochrana osobního prostoru – opalování) 

• z minulých problematických oblastí kriminalita díky preventivním opařením mizí 
(Ještěd, ZOO, botanická zahrada, výstražné cedule na televizní cestě k Ještědu -  v roce 
2017 není hlášena krádež automobilu, fotopasti apod.) 

• konečná podoba Plánu prevence kriminality na rok 2018 bude komisi zaslána 5. 1. 2018 
a pokud do 9.1.2018 12.00 hodin nebudou ze strany členů námitky, bude se plán 
brát za komisi odsouhlasený (metoda per rollam) 

• Mgr. Krajčík: projekty map kriminality podporuje, ale zásadně jenom pro potřeby 
vedení města a Městské policie, ne pro veřejnost 

• Mgr. Machartová: účast na diskuzi s mladými lidmi z Liberce – zjištění, že 70% 
mladistvých se setkalo v oblasti Fügneovy ul. s nabízením drog, necítí se tam bezpečně, 
chybí hlídky MP, potvrzeno i podnikatelem p. Bláhou (Delta) 

• Mgr. Krajčík: problematika drog je v kompetenci PČR, na služebně ve Fügnerově ul. 
není stálá služba, hlídka obchází Pražskou a Moskevskou ulici – trvá 20 minut, pro 



posílení nechybí finanční prostředky, ale v současné době hlavně lidé (personální 
kapacity) 

• Mgr. Machartová: možnost řešení pomocí soukromé agentury? 
• Mgr. Krajčík: určitě ne, nutno řešit jako komplex, ale upozorňuje na to to, že údaje od 

PČR nevykazují nějaké zásadní problémy – přepadení, krádeže, apod. 
• MUDr. Absolonová: na jaře roku 2017 proběhla schůzka s náměstkyní Ing. Hrbkovou, 

Ing. Sládkovou a Bc. Porubou – úprava zeleně u „želv“, mytí košů (DPMLJ), apod. 
• Mgr. Krajčík: zpracování prezentace a předání PhDr. Langrovi 
• podnět téma „Fügnerova“ řešit!!! – zařazení na téma jednání komise 
• Bc. Poruba: dle výsledků PČR jde hlavně o pocit, dle údajů od PČR stav tak hrozný 

není 

K bodu 2 – Časový plán jednání komise na I. pololetí toku 2018, náměty na činnosti komise 

Členové komise schválili časový plán jednání komise zdravotní a sociální na I. pololetí roku 
2018 takto: 
 
16.1.2018 od 16.00 hodin -  aktuální situace v lokalitě Doubí (p.  Vízková, p. Chochola. P. 
Jirotka)  
20.2.2018 od 16.00 hodin – bezpečnostní situace Fügnerova ul. – (Ing. Hrbková. p. Kysela, 
PhDr. Langr, zástupce DPMLJ, TOXI tým, p. Bláha, vedení Fórum, apod.) 
20. 3. 2018 od 16.00 hodin – výjezdní zasedání DS Františkov 
17. 4. 2018 od 16.00 hodin – domácí péče 
15.5.2018 - rezerva 
19.6.2018- rezerva 
 
Předpokládaná doba jednání komise byla stanovena max. na 90 minut. 
Změna programu a místa konání je možná, témata k projednání budou upřesněna dle 
aktuální potřeby. 

K bodu 3 – Různé aktuální situace v lokalitě Doubí 

− diskuze na téma bezbariérovost v Liberci a zabezpečení zmapování v terénu – MUDr. 
Absolonová: PhDr. Langrovi byly předány kontakty na 2 vozíčkáře  a 1 zrakově 
postiženého občana, kteří jsou ochotni se SML spolupracovat při mapování 
bezbariérovosti v terénu - zdroj: D.R.A.K., Obzor, Tyfloservis, PhDr. Langr t.č. 
připravuje  materiál zlepšující situaci stran bezbariérovosti ve městě , Mgr. Machartová 
bude znovu apelovat na ZM 

− další zasedání Komise zdravotní a sociální se uskuteční v úterý 16. 1. 2018 od 16.00 
hodin v I. patře historické budovy radnice v zasedací místnosti č. 110 na téma 
Aktuální situace v lokalitě Doubí, pozvánku s časovým předstihem zašle tajemnice 
komise 

V Liberci 21. 12. 2017 
Zapsala: Pavlína Háková, tajemnice komise 
Ověřila: MUDr. Kateřina Absolonová, v.r. – předsedkyně komise 
 


