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Zápis z 2. jednání  

Tematické pracovní skupiny BEZPEČNOST 

Liberec 

Liberec, 3.5.2016 

 

Přítomni: 

Pavel Pech – Agentura pro sociální začleňování 

Miroslav Hampl - Agentura pro sociální začleňování 

Lukáš Jirotka – SML, manažer SPSZ 

Václav Strouhal – Krajský úřad Libereckého kraje 

Pavlína Háková - SML 

Michaela Horáčková – ADVAITA 

Ivana Šikolová – PMS 

Veronika Dufková – Kontakt 

Daniela Bušková – MP Liberec 

Lukáš Poruba – MP Liberec 

Mirka Kyksová – D.R.A.K. 

Lukáš Ron – Most k naději 

Veronika Vokálová – Bílý kruh bezpečí 

 

Omluveni: 

Petr Hampacher – Maják 

Tereza Šímová – Návrat 

Markéta Taterová – CZPLK 

 

Úvod:  

P. Pech zahájil jednání tematické pracovní skupiny pro oblast bezpečnost, přivítal účastníky a 

krátce seznámil účastníky s prací na prvním jednání pracovní skupiny pro oblast bezpečnost a 

postupném tvořením analýzy potřeb a z ní vycházející tabulky priorit. Předal slovo M. 

Hamplovi.  

M. Hampl převzal slovo a omluvil nepřítomné. Dotázal se zúčastněných, zda mají 

připomínky k analýze potřeb. Přítomní bez připomínek. Představil vytvořenou tabulku priorit 

a vysvětlil, že se z ní budeme vycházet, v návrhové časti strategického plánu sociálního 

začleňování a přítomné členy poprosil o diskuzi k jednotlivým bodům a společné vytváření 

specifických cílů/kroků k naplňování cílů. Vysvětlil přítomným, že je třeba dosáhnout 
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konsenzu u jednotlivých bodů a při rozporu o případném hlasování, kde rozhoduje většina 

z přítomných. 

 

Otevřená diskuze:  

L. Ron: Vznesl dotaz, zda by byla možno do strategie zanést rozšíření služby terénních 

pracovníků na celý Liberecký kraj. 

P.Pech: Bohužel rozšíření není možné, službu musíme zdůvodnit ve strategii pouze na 

Liberec.  

M. Hampl: Přešel k pracovní části a požádal přítomné o vyjadřování k „tabulce priorit“ 

představil prioritu 4.1. Posílit bezpečnost na území města Liberec a představil hlavní cíl 4.1.1. 

Posílení bezpečnosti a preventivních opatření za účelem snížení kriminality na území města, 

kterým by se měla priorita plnit. Přítomní souhlasili a přešlo se ke krokům a dílčím cílům.  

Bod 4.1.1.1. Kamerový systém ve městě je rozšířen o 50 kamer  

Poruba: Vysvětlil potřebnost kamer, jejich preventivní účinek. Bylo zmíněno, že Liberec 

podal žádost o dotaci na MVČR program prevence kriminality 2016. Také řekl, že se jedná o 

propojení systému kamer s PČR. Zmiňoval např. potřebnost kamer ve SKATE PARKU 

v Liberci, ne jen z důvodu prevence, ale že mají spoustu zbytečných výjezdů na oznámení 

občanů.  

Bod 4.1.1.2. V Liberci budou působit 4 asistenti prevence kriminality 

Diskuze na potřebnost asistentů a nositele projektu. Poruba za MP vysvětluje, že nemají 

kapacity na mentorování. P.Háková vysvětluje že SML také nemá kapacity na mentorování.  

V diskuzi se pokračovalo a řešily se body 4.1.1.3. Vytipovaná riziková místa budou nově lépe 

osvětlena a 4.1.1.4. MPL bude posílena o 10 nových strážníků. 

M. Hampl: Přešel k další prioritě 4.2 Efektivně eliminovat rozvoj sociálně-patologických 

jevů a závislostí a představil hlavní cíl 4.2.1. Město Liberec má schválenou koncepci 

prevence rizikového chování dětí a fungující program prevence. Přítomní souhlasili se zněním 

a pokračovalo se specifickými kroky k dosažení hlavního cíle.  

Pokračovalo se v diskuzi o bodech 4.2.1.1. Od roku X je podpořeno ročně X osob 

s alternativními tresty tzv. romským monitoringem až 4.2.1.3. Od roku X je ročně X osob po 

výkonu trestu zařazeno do systému prostupného zaměstnávání. V příští pracovní skupině 

budou doplněny chybějící ukazatele.  

M.Hampl ukončil PS a vysvětlil že v dalších pracovních skupinách bude tabulka priorit 

doplněna. Stanovil se termín na další tematické jednání pracovní skupiny.  

 

Termín dalšího jednání PS Bezpečnost byl stanoven na  24.5.2016 
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Zapsali: Lukáš Jirotka, Miroslav Hampl 

6.5.2016 

 

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

