
 

STATUTÁRNÍ MĚSTO 
L I B E R E C  

 

7. zasedání zastupitelstva města dne 5. 9. 2013 

Bod pořadu jednání:        

Věc:  Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 6. řádného zasedání zastupitelstva 
města, které se konalo dne 27. 6. 2013 

 

Zpracoval: Dagmar Slezáková, organizační oddělení 

  

Schválil:  Ing. Jindřich Fadrhonc, tajemník MML 

   

Projednáno: v Radě města Liberec dne 16. 7. 2013 

Poznámka: - 

Předkládá: 
Bc. Martina Rosenbergová, primátorka města, v. r. 

                                                       

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

b e r e   n a   v ě d o m í      

vyřízení podnětů a dotazů z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Liberce, které se konalo 
dne 27. června 2013. 

 









































































M ě s t s k á   p o l i c i e   L i b e r e c 
Tř. 1. máje 108/48, 460 02 Liberec II, tel.: 488 578 111, tísňové volání 156 
www.mpliberec.cz, e-mail: mestska.policie@mp.liberec.cz 
 

 

 

Mgr. Ladislav Krajčík 
ředitel 
tel.: 488 578 100, e-mail: krajcik.ladislav@mp.liberec.cz  

 
 
 
Věc :  6. ZM  - Kontrolní činnost městské policie v hernách - odpověď 

 

  

Městská policie provádí v rámci obchůzkové činnosti kontroly provozoven, kde jsou umístěny 
hrací automaty. Z důvodu objektivního zjištění skutečného stavu byly kontroly prováděny 
nepravidelně a to v denní, odpolední a v neposlední řadě noční době. Kontroly prováděla vždy 
minimálně dvoučlenná hlídka strážníků ve služebním stejnokroji. V současné době již nejsou 
určeni vybraní strážníci pro kontrolu těchto provozoven tak, jak to bylo v minulosti. Kontroly 
provádějí ti strážníci, kteří jsou momentálně ve službě.  
 
V průběhu kontrol se stále zaměřujeme na: 
 

- označení provozoven (heren) v souladu se zákonem 
- umístnění výherního hrací přístroje takovým způsobem, aby neumožňoval hru osobám 

mladším 18 let, nebo aby byla provozovatelem učiněna taková opatření, aby se tyto 
osoby nemohly hry zúčastnit 

- zajištění dozoru po celou dobu provozu 
- dodržování zákazu vstupu osob mladších 18 let a podávání alkoholických nápojů 

mladistvým 
 
Za první pololetí letošního roku provedli strážníci kontrolu v 56 provozovnách.  
 
Na základě těchto kontrol lze konstatovat, že zjištěné závady jsou spíše technického charakteru 
jako např. chybějící označení zákazu prodeje alkoholických nápojů osobám mladším 18 let,  
závady na kamerovém systému či chybějící herní plán. Pokud byly zjištěny tyto závady, byly 
postoupeny dále k řešení správnímu orgánu na MML.  
 
V prvním pololetí letošního roku nebylo zjištěno v kontrolovaných provozovnách nalévání či 
konzumace alkoholických nápojů mladistvými.  
 
 
      Zpracoval :  Mgr. Ladislav Krajčík v.r. 
 
 
V Liberci dne 24. července 2013 
 
 
 
 


