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Zápis z 2. jednání  

Tematické pracovní skupiny BYDLENÍ 

Lokálního partnerství Liberec 

Liberec, 6. 5. 2016 

Přítomni: 

Pavel Pech – Agentura pro sociální začleňování 

Miroslav Hampl - Agentura pro sociální začleňování 

Lukáš Jirotka – SML, manažer SPSZ 

Bronislava Kotková – SML 

Pavel Kalous - SML 

Václav Strouhal – Krajský úřad Libereckého kraje 

Lukáš Průcha – Člověk v tísni 

Lucie Plíšková – Advaita 

Veronika Vokálová – Bílý kruh bezpečí 

Barbora Tyllová – D.R.A.K. 

Alena Janáčková – Fokus 

Robert Prade – Návrat 

Jiří Simeth – Most k naději 

Markéta Taterová - CZPLK 

 

Omluveni: 

Ivan Langr – SML 

 

 

Úvod:  

M. Hampl zahájil jednání Tematické pracovní skupiny pro oblast bydlení, přivítal účastníky a krátce je 

seznámil s prací na prvním jednání pracovní skupiny pro oblast bydlení a postupném tvoření analýzy 

potřeb. Představil tabulku priorit, kterou jako návrh vytvořil z analýzy potřeb. Vysvětlil, všem 

zúčastněným jakým způsobem se tabulka priorit bude doplňovat a že bude součástí návrhové části 

strategického plánu sociálního začleňování. Poprosil přítomné o diskuzi a připomínkování 

k jednotlivým specifickým cílům/krokům. Vysvětlil přítomným, že je třeba dosáhnout konsenzu u 

jednotlivých bodů a při rozporu o případném hlasování, kde rozhoduje většina z přítomných. Dotázal 

se, zda má někdo připomínky.  

Lukáš Průcha otevřel diskuzi na téma „viditelné bezdomovectví“ a zda by bylo možné ho 

zakomponovat do cílů. Z následné diskuze vyplynulo, že by bylo vhodné, zjisti dobré praxe na toto téma 

a možnosti případných řešení. Na další pracovní skupině se tomuto tématu budeme dále věnovat.  



www.socialni-zaclenovani.cz 

M. Hampl přešel k pracovní části a představil prioritu 1.1. Liberec udržuje a rozvíjí systém prostupného 

bydlení a hlavní cíl 1.1.1 V Liberci bude zřízen azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi. Otevřela se 

diskuze k jednotlivým bodům. Bod 1.1.1.1. SML do roku 2018 zajistí vhodný prostor, kde vznikne 

minimálně N bytů pro N žen a N rodin a 1.1.1.2 V prostorách zbudovaného azylového domu budou do 

roku 20108 zřízena N krizová lůžka, včetně krizové pomoci.  

Kalous - Zřízení azylového domu je stále v úmyslech města. V úvahách jsou 2 objekty. Na příští schůzi 

budou doplněny informace.  

R. Prade vysvětluje pojem krizové lůžko, dle zákona o sociálních službách.  

Dále probíhala diskuze o krizových lůžkách, kdo by měl být nositelem této služby a z jakých zdrojů by 

mohla být financována, dále se navázalo na problematiku domácího násilí. Účastníci diskuse se shodli, 

že krizová lůžka by měla být umístěna v prostorách budoucího azylového domu pro ženy a rodiny 

s dětmi. 

V. Vokálová vysvětlovala možnost vykázání osoby a to na dobu až 10 dnů, doba vykázání se může 

prodloužit, je však nutné podat návrh na vydání předběžného opatření podle občanského soudního 

řádu. Pokud vykázaný nebude vykázání ze společného obydlí s ohroženou osobou respektovat, jedná 

se o trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.  

M. Hampl se dotázal na zachování cíle 1.1.2. Rekonstrukce Dům na půl cesty a ke specifickému kroku 

1.1.2.1. S ohledem na možné ukončení smlouvy v roce 2020 bude výhledově zajištěn objekt Domu na 

půl cesty 

Kalous investice do objektu, jsou zbytečné. Nemožná udržitelnost, objekt je v rozporu s územním 

plánem a bude nejspíše zbořen. Stojí na místě, kde má v budoucnosti stát komunikace. Zatím 

prodloužení smlouvy k užívání do roku 2020.  

J. Simeth hledáme nové objekty na přesunutí Domu na půl cesty  

 

Dalším bodem diskuze byl cíl 1.1.3 Investice do Azylového domu Speramus a dílčí krok 1.1.3.1. 

Organizace Návrat bude podporovat Azylový dům Speramus. SML bude podporovat Azylový dům 

Speramus  

 

Cíl 1.1.5. Zřízení městské ubytovny  

Kalous myslím si, že můžeme zachovat cíl a specifické kroky v tomto znění. Myšlenka zřízení městské 

ubytovny je stále aktuální. 1.1.5.1 SML zajistí vhodný objekt a do roku 2019 zprovozní městskou 

ubytovnu s počtem minimálně N lůžek a 1.1.6.1 NNO budou podávat projekty na zajištění kvalitního 

provozu 

V průběhu diskuze byla doplňovány, upravovány priority, cíle a jednotlivé kroky v tabulce priorit. Na 

příštích pracovních schůzích budou doplněny informace od jednotlivců a budou zakomponovány do 

tabulky priorit.  
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Závěrem byl stanoven termíny dalších jednání PS Bydlení na  27.5.2016 a 21.6.2016. 

Zapsali: Lukáš Jirotka, Miroslav Hampl 

9.5.2016 

kontakty:  

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

Miroslav Hampl – hampl.miroslav@vlada.cz 
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