2 TÉMA

Veřejná správa 19/2015

M ig r ac e

Informace uvádíme na pravou míru
Martina Němcová

O

d poloviny letošního roku rezonuje
téma migrace evropskou společností, a to tak silně, že se skoro o ničem
jiném v médiích nemluví. Jen si spočtěte, na kolik zpráv o migrantech během
dne narazíte. Jsou všude… V denících,
týdenících, měsíčnících, ve všech zprávách v televizi, na plakátech po městech,
na Facebooku, na Twitteru, dokonce už
i v dámských časopisech a dětských televizních pořadech. Migranti utíkají do
Německa a my se snažíme utéct před
nimi. Bez úspěchu. Záhy poté, co byli
na našem území zachyceni první migranti, se začaly objevovat nejrůznější
zprávy – pravdivé, nepravdivé, poplašné
tzv. hoaxy… Rozklíčovat, co je pravda
a co ne, byl a stále je pro obyčejného člověka neznalého fungování mediálního
světa, oříšek. Na jedné straně stojí ti, kteří
všemu bezmezně věří, a na druhé ti, kteří
o celé věci dokáží racionálně přemýšlet.
V souvislosti s migranty a jejich pobytem
se stále šíří mnoho zpráv, jejichž pravdivost se snaží uvádět na pravou míru
nový web Ministerstva vnitra, jehož
adresa je www.mvcr.cz/migrace. Stránky
webu jsou aktualizovány každý den a najdete tu mnoho užitečných informací
nejen o tom, kolik nelegálních migrantů
zachytili policisté během uplynulého období, a další statistiky (tím pádem si sami
můžete udělat obrázek o tom, jestli příliv migrantů sílí nebo naopak), ale také

Drahonice

vše, co s migrací souvisí (v době uzávěrky
tohoto čísla to bylo například uzavírání
německo-rakouských hranic). Za redakci
Veřejné správy vám mohu doporučit rubriku Často kladené dotazy, protože právě
tady se dozvíte vše, co vás zajímá, a bez
hledání. Pro ilustraci uvádíme některé
otázky:
Jaký je další postup se zadrženými migranty, kteří žádost o azyl nepodají?
Pokud jsou cizinci zajištěni za účelem
realizace správního vyhoštění (do domovského státu), jsou ze strany policie
činěny úkony k (fyzické) realizaci vyhoštění. Tzn. zjištění/ověření totožnosti cizince, vystavení náhradního cestovního
dokladu, zajištění letenky. Pokud cizinci
platnými cestovními doklady disponují,
je zajišťována letenka do země původu.

zdraví provádí dále vyšetření: RTG
hrudníku (plíce, srdce), bakteriologické
vyšetření stolice, zejména na bacilární dysenterii a břišní tyfus, vyšetření
BWR (Bordetova-Wassermannova reakce používaná ke zjišťování pohlavních nemocí), případně jiné se stejnou
výpovědní hodnotou, případně dle potřeby provedení dalšího vyšetření podle požadavku lékaře. Vyšetření cizinců
je prováděno nejpozději do 72 hodin od
zadržení. Samotné vstupní vyšetření
trvá cca 30 minut. Celkové výsledky
vyšetření pacienta jsou známé do 3 až
7 dnů po obdržení celkových výsledků.
Jakou dobu mají uprchlíci při správním vyhoštění na opuštění republiky?
V případě, že je v rámci správního řízení
rozhodnuto o vyhoštění, doba na vycestování z území ČR se stanovuje v rozsahu od 7 do 60 dnů. Tato doba záleží na
okolnostech (rodina, cestovní možnosti, zdravotní stav). ■

Jakou procedurou musí uprchlíci projít,
než jsou ubytovaní v detenčním zařízení?
V rámci správy uprchlických zařízení
jsou seznamováni se základními právy
a povinnostmi, s vnitřním řádem zařízení, obdrží základní hygienické prostředky, jsou zaváděni do informačního systému, dále např. zdravotnické zařízení
provádí vstupní zdravotní prohlídky.
Jak dlouho trvá vstupní prohlídka? Na
jaké nemoci se dělají vyšetření?
U cizince je prováděno vstupní lékařské
vyšetření. Provádí se klinické vyšetření
a kromě odběru krve a moče se podle
stanovení orgánu ochrany veřejného
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Kde všude jsou migranti?
V zařízeních pro zajištění cizinců, tzv. detenčních či záchytových, v Bělé – Jezové,
Zastávce u Brna a ve Vyšních Lhotách
s kapacitou 1368 míst pobývají ti, kterým
bylo vydáno pracovníky cizinecké policie
rozhodnutí o správním vyhoštění. Jsou to
lidé, kteří se na území ČR dostali nezákonně. Pobývají tu jen do doby, než se je podaří
ztotožnit, protože jsou často bez dokladů,
a následně je vyhostit. Zajištěny mohou
být jen osoby ve věku nad 15 let. Všechny
areály nepřetržitě hlídají policisté sloužící
ve třech směnách. Chod zařízení zajišťují
civilní zaměstnanci Správy uprchlických
zařízení. Zadržení migranti se mohou volně
pohybovat pouze na pozemku areálu, mimo
něj se nedostanou.
Objekt v Drahonicích u Loun zapůjčilo Ministerstvo spravedlnosti a pro resort
vnitra bude sloužit jako rezerva pro případ
potřeby. Také objekt v Bálkové na Plzeňsku
slouží jako potenciální rezerva. Dodatečnou
kapacitu 300 míst nabízí i areál v Poštorné
v Jihomoravském kraji, který by ale byl využit pouze v případě, kdy by byly vyčerpány
všechny ostatní ubytovací kapacity.

