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Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová
starostka
město Bílina
Břežánská 50/4
418 31 Bílina

Vážená paní starostko,
děkuji Vám za odpověď ze dne 15.6.2022 ve které mi sdělujete, že město Bílina zásadně
nesouhlasí s umístěním ukrajinských uprchlíků se specifickými potřebami do objektu byty
Bílina na adrese M. Švabinského 652, 653, 654, Teplické Předměstí, 418 01 Bílina.
Jak jsem již uvedl v předešlém dopise, tak Správa uprchlických zařízení Ministerstva
vnitra postupovala s maximálním úsilím ke splnění úkolů uložených v souladu s Usnesením
vlády České republiky č. 284 ze dne 6. dubna 2022 ohledně ubytování zvláště zranitelných osob
a skupin osob z důvodu odlišného sociokulturního původu a výše uvedená lokalita byla jednou
z možných alternativ, kterou byl soukromý vlastník ochoten k tomuto účelu ubytování cílové
skupiny poskytnout.
Současně zdůrazňuji, že se při vyhledávání vhodného ubytování řídíme zásadou
maximální transparentnosti a spolupráce nejen s hejtmany, ale zejména pak s místní
samosprávou, tak aby byla zajištěna jejich informovanost, posouzena vhodnost lokality
z pohledu místní samosprávy a učiněny i další potřebné kroky v dostatečném předstihu. Stejně
tak transparentně informujeme o záměrech ubytovat uprchlíky do příslušného místa
a ubytování poskytnutého ze strany státních či nestátních ubytovatelů. Je potřeba
připomenout, že požadavky na zajištění kapacit pro zranitelné skupiny uprchlíků
v souladu s výše uvedeným usnesením vlády byly opakovaně vznášeny ze strany
jednotlivých hejtmanů na jednáních se zástupci ministerstva vnitra. Správa uprchlických
zařízení MV pak plnila pouze jí uložené úkoly a je zjevné, že sehrála významnou pozitivní
úlohu při zvládání uprchlické krize a byla tím, kdo zajištoval nejen významnou část ubytovacích
kapacit v první fázi uprchlické krize, ale i v jejím dosavadním průběhu, včetně zajištění
následné péče a práce s klienty včetně nezbytné spolupráce s neziskovými organizacemi a
příslušnými orgány obcí a krajů.
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Z tohoto důvodu jsme požádali o stanovisko nejen Vás, ale také hejtmana Ústeckého
kraje pana Ing. Jan Schillera. S politováním konstatuji, že obě tato stanoviska byla
nesouhlasná vůči ubytování specifické skupiny uprchlíků a z tohoto důvodu se Správa
uprchlických zařízení Ministerstva vnitra rozhodla výše zmíněny objekt pro ubytování
těchto skupin dle příslušného usnesení nevyužít. O tomto jsem Vás koneckonců informoval
i během našeho telefonického hovoru dne 16. 6. 2022.
Osobně doufám, že budou zajištěny další objekty, tak aby bylo možné zajisti důstojné
ubytování pro všechny ukrajinské uprchlíky bez ohledu na jejich etnický či jiný původ, kteří na
to mají dle zákonů ČR a příslušných mezinárodních smluv s ohledem na jejich status
a právní postavení nárok.
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