
Zápis z 2. zasedání Komise zdravotní a sociální Rady města Liberec konaného 
dne 20. 2. 2018 

Přítomni: MUDr. Kateřina Absolonová, Bc. Lukáš Poruba, Jana Zobínová, Bc. Martina Teplá, 
Lukáš Průcha, Bc. Lenka Bobvošová, Mgr. Zuzana Palečková 
Omluveni: Mgr. Zora Machartová, PhDr. Ivan Langr – náměstek pro školství, sociální věci a 
kulturu, p. Habel – OC Forum 
Neomluveni: Ing. Petra Vokasová  
Hosté: Ing. Karolína Hrbková – náměstkyně pro životní prostředí, veřejnou zeleň a cestovní 
ruch, Tomáš Kysela – náměstek pro technickou správu majetku, Mgr. Jan Korytář - náměstek 
pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace, Mgr. Ladislav Krajčík – ředitel MP Liberec, mjr. 
Mgr. Tomáš Molata – PČR, Mgr. Martin Chochola – Agentura pro sociální začleňování, Mgr. 
Lukáš Jirotka – manažer strategického plánování sociálního začleňování MML, p. Červenka, 
p. Lavička – DPMLJ, p. Šelemberk, p. Blecha – OC Forum, p. Volák – OC Delta, Bc Jiří Simeth 
– Most k naději, Jakub Zobín – člen zastupitelstva města 
 
Program jednání: 
1. Bezpečnostní situace Fügnerova ulice 
2. Různé 

K bodu 1  

Zasedání komise zdravotní a sociální zahájila předsedkyně komise MUDr. Absolonová, která 
přítomné přivítala a vyzvala je, aby se vzájemně představili. Informovala je, že toto téma bylo 
zařazeno na jednání komise na základě výstupů projektu Zdravé město a na podnět Mgr. 
Machartové – údajně se 70-80% mladistvých na Fügnerově ul. setkalo s distribucí drog. 

Bc. Poruba – Městská policie Liberec: 
− v bezpečnostních analýzách z minulých let (2012,2016,2017) se Fügnerova ulice objevuje 

v podstatě vždy jako místo, kde se lidé necítí bezpečně, chybí „přívětivost“ prostoru 
− nejvíce se vyskytují krádeže na osobách, kapesní krádeže – velká medializace 
− bylo by vhodné určit zejména problémové časy, místa a situace 
− možné návrhy řešení: stálá denní služba (chybí lidé), koordinace MP+PČR, činnost APK, 

zvýšení informovanosti, využití hlásičů, předání informací, práce MKS, režimovost míst 
− nově jsou na terminálu umístěny 2 kamery – nyní je nutné o tom informovat – informační 

cedule či hlasové oznámení o tom, že prostor je monitorován 
 
mjr. Mgr. Molata – Policie ČR: 
− nejvíce jsou evidovány přestupky proti majetku a drobné majetkové krádeže (do 5.000 Kč), 

za rok 2016 cca 100 „toxi“ deliktů, násilné delikty se vyskytují minimálně 
 
Bc. Simeth – Most k naději: 
− typický klient organizace Most k naději se Fügnerově ulici vyhýbá – velké množství lidí, 

vyskytují se zde skupinky mladých Romů, kteří je v podstatě obtěžují (informovat 
Romodrom) 

 
p. Volák – OC Delta: 
− v podstatě každodenně řeší prodej drog, drobnou kriminalitu a krádeže, nejvíce dealerů jsou 

Romové, v létě řeší hlavně venkovní prostory, v zimě naopak vnitřní, MP se více pohybuje 
po městě (směrem k radnici, Pražská ul.) než na Fügnerově ulici 



 
 
p. Šelemberk, p. Blecha – OC Forum: 
− situace je podobná, skupinky romských dětí a mládeže (10-15 let) otravují zákazníky, 

vyznačují se drzostí, spoléhají na anonymitu, když je „vyhodí“, vrátí se, v době školy je 
řešeno s PČR (sociální odbor), chybí lidé – ideálem by byla stálá přítomnost pracovníka 
ochrany u každého vchodu, pouštění vážné hudby vnímají jako prospěšné 

 
p. Lavička, p. Červenka – DPMLJ: 
− cítí se pouze jako uživateli prostor, snaží se udržovat pořádek (odstranění žvýkaček 

z nástupišť cca 80.000 Kč), když se něco stane, přivolají pomoc, je zde velká koncentrace 
osob (denně cca 60.000), zvýšení pocitu bezpečí – osvětlení nástupišť, problematickým 
místem jsou „želvy“, nedobře vnímají přítomnost bezdomovců na „průduchách“ u Kendika, 
obtěžování romskými rodinami – v létě i pozdě do noci 

− koše se myjí 2x ročně tlakovou vodou (musí se odvézt), čekárna již 5x vymalována – 
terminál nevnímají jako špinavý 

 
MUDr. Absolonová - předsedkyně komise: 
− uvítala by zlepšit celkový vzhled – nátěr celého terminálu jinou barvou, nové, nebo alespoň 
často umývané odpadkové koše, více zeleně – promítnuty fotky 

 
Mgr. Krajčík – MP Liberec: 
− vnímá 3 problémy: drogy x veřejný pořádek x nepřizpůsobiví občané 
− MP bohužel nemůže tyto osoby vykázat z prostoru Fügnerovy, pokud nic neporušují, chybí 

pravomoce 
− není zastáncem toho, aby strážník celý den seděl na služebně, jako vhodnější vidí jeho 

pohyb po okolí 
 
Bc. Simeth – Most k naději: 
− pokud tito lidé nic nechtějí, nemůžete ji přinutit, aby využili sociální službu 
 
p. Průcha – člen komise, ředitel lbc pobočky Člověk v tísni: 
− zaměstnanci organizace Člověk v tísni se snaží oslovovat děti a mladistvé na Fügnerově 

ulici, aby případně využili služeb nízkoprahového zařízení pro děti a mládež (ulice Pionýrů 
v Rochlicích) - pokud nemají zájem, nelze je přinutit 

 
Mgr. Chochola – ASZ: 
− Fügnerova ulice je dopravním uzlem, je zde velké množství nákupních center s velkou 

koncentrací osob, bezdomovci a romské děti této situace využívají, děti vyrůstají 
v nevhodném prostředí – nudí se – je proto vhodné zaměřit se právě na práci s těmito dětmi, 
posílit kapacity terénní práce – projekt asistenti prevence kriminality 

 
Mgr. Korytář – náměstek: 
− Liberec je velkým městem a na velkých městech se místa jako Fügnerova vyskytují, je tedy 

nutné se alespoň pokusit zlepšit jejich celkový dojem, ZM schválilo nákup čistícího stroje 
na žvýkačky, probíhá úprava zeleně 

− dotaz na počet hovorů na MP ohledně Fügnerovy ulice a možnost anonymity – cca 20, 
anonymně lze 

 



 
p. Kysela – náměstek: 
− dotaz na výstup zasedání komise – najít řešení ke zlepšení situace (zeleň, veřejný prostor, 

práce s dětmi, spolupráce MP a PČR) 
− zaměstnanci hlídacích agentur nemají pravomoce – bylo by dobré, kdyby je měli, chybí 

autorita 
− zvážit podání podnětu cestou SMOČR ke změně legislativy vedoucí ke zpřísnění trestů pro 

mladistvé 
 
mjr. Mgr. Molata – Policie ČR: 
− PČR nemá hlášeny případy prodeje drog – uvítal by, pokud je někdo svědkem takového 

jednání, aby toto na PČR oznámil, občan má právo takovou osobu zadržet do příjezdu PČR 
− problematiku bezdomovectví řešit vyhláškou 
 
Ing. Hrbková – náměstkyně: 
 
− proběhly 3 schůzky s ředitelem DPMLJ, prostředí terminálu DPMLJ nezměněno 
− úprava zeleně proběhla (výsadba květin, pokácení 2 smrků – na ostatní není povolení), 

„želvičky“ – vyhrazený prostor pro matky s dětmi, probíhá dezinfekce – zvýšení frekvence, 
úklid celého prostoru by měl proběhnout najednou, jinak není vidět 

  
Mgr. Palečková – členka komise: 
− bezdomovci ji nevadí, pokud nikoho neobtěžují, negativně vnímá přítomnost heren 
− celkově se na Fügnerově ulici necítí dobře 
− proč stanoviště taxi služeb  - ubírá to na prostoru 
− zaměřila by se zejména na smysluplné využití volného času „bezprizorních“ dětí 

 
MUDr. Absolonová: zvážit vznik pracovní skupiny zaměřené na problematiku Fügnerovy ul. 
 
 
 
K bodu 4 - Různé 

− Mgr. Palečková informovala o záměru projektu „sdílené lednice“ v restauraci nedaleko 
Soukenného náměstí – bliží info obdrží členové komise samostatně 

− POZOR - další mimořádné zasedání Komise zdravotní a sociální se uskuteční v úterý 
6. 3. 2018 od 16.00 hodin v zasedací místnosti č. 110 v I. patře historické budovy 
radnice za účelem vyjádření se k povolení či nepovolení vzniku kasina v konkrétní 
lokalitě – v odkazu na schválený záměr regulace hazardu ze ZM dne 1.2.2018 (usnesení 
č. 32/2018) – podklady k projednání budou zaslány společně se zápisem 

− další řádné zasedání Komise zdravotní a sociální se uskuteční v úterý 20. 3. 2018 od 
16.00 hodin v objektu Domova pro seniory Františkov, 460 07, Domažlická 880/8, 
Liberec, sraz na recepci budovy A, pozvánku s časovým předstihem zašle tajemnice 
komise 

V Liberci 21. 2. 2018 
Zapsala: Pavlína Háková, tajemnice komise 
Ověřila: MUDr. Kateřina Absolonová, v.r. – předsedkyně komise 
 


