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Věc: Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. 

K Vaší žádosti ze dne 28. 11. 2017 o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, sděluji následující: 
 
K bodu 1/  
Městská policie v Liberci provedla v roce 2017 5 cílených kontrol Pivního baru Azyl. Ve dvou 
případech ve dnech 1. 6 a 14. 9. 2017 jako asistence pracovníků Odboru správního a živnostenského 
Magistrátu města Liberec (dále jen MML) a ve třech případech ve dnech 26. 10., 4. 11. a 24. 11. 2017 
na základě žádosti Odboru stavebního úřadu MML. 
 
K bodu 2/ 
Dne 24. 11. 2017 byla provedena kontrola na základě Žádosti o součinnost Odboru stavebního 
úřadu MML ze dne 12. 10. 2017 Č.j: SUSD/7120/179704/17-Kř. Tento dokument vydal Odbor 
stavebního úřadu MML, a proto jej městská policie nemůže vydat. Je třeba se obrátit na tento úřad.  
 
K bodu 3/ 
Při kontrole 24. 11. 2017 nebyl zjištěn žádný přestupek nebo protiprávní jednání, které by spadaly do 
kompetence strážníků MP Liberec. 
 
K bodu 4/ 
O provedené kontrole dne 24. 11. 2017 byl strážníky zpracován Úřední záznam, který byl dle 
požadavku předán Odboru stavební úřad MML k dalšímu využití. Záznam obsahuje osobní údaje, 
proto je řádně uložen dle Spisového a skartačního řádu u naší součásti a poskytnut k řízení 
vyžadujícímu správnímu úřadu. Jiným osobám nelze záznam vydat. 
 
S pozdravem 
 
 

Mgr. Ladislav Krajčík v.r. 

ředitel Městské policie Liberec 
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