Neoprávněný pobyt cizinců na území města – jak řešit?
Vážení občané.
V poslední době byly v našem městě zaznamenány případy, kdy na adresu obyvatel
města, kteří vlastní nemovitost, dochází pošta na jména cizích státních příslušníků, která
majitelé neznají.
Jedná se většinou o cizince převážně z Ukrajiny, kteří jsou, podle zjištění majitelů
a posléze i Policie ČR a služby cizinecké policie, v objektech nahlášeni k pobytu bez
vědomí majitelů. Tato situace může trvat již od března letošního roku. Podle
dosavadních zjištění se pošta týká povinností plateb zákonného zdravotního nebo
sociálního pojištění atp.
Celá tato záležitost byla řešena s vedoucím místního oddělení Policie ČR, následně
s krajským ředitelstvím policie – cizineckou policií.
Na základě zjištěných informací proto všem doporučujeme:
poštu, která Vám nepatří a je zjevně na jméno cizího státního příslušníka, o kterém
nevíte, že by se (i krátkodobě) na Vaší adrese zdržoval, nedali jste k pobytu další osoby
souhlas vy nebo nikdo ze spoluvlastníků nemovitosti, nevyhazujte! Raději ihned zjistěte,
co listovní zásilka obsahuje a neoprávněný pobyt „falešného nájemníka“ ve vaší
nemovitosti (na vaší adrese) nahlaste na cizineckou policii, kam můžete současně také
podat BEZPLATNĚ žádost o zrušení pobytu takového člověka. Žádost můžete poslat na
formuláři (viz níže), nebo doporučeným dopisem s oznámením o nastalé situaci na níže
uvedenou adresu do Plzně na pracoviště MV.
Informace a formulář „návrh na zrušení údaje o místu hlášeného pobytu cizince na území"
najdete na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR
(https://www.mvcr.cz/clanek/tiskopisy-a-vzory.aspx?q=Y2hudW09OA%3d%3d),
případně je možné si ho vyzvednout v tištěné podobě v Městském kulturním
a informačním centru v přízemí radnice, nebo (v pracovní době) také u zdejšího
obvodního oddělení policie.

Bohužel není žádný způsob, jak by se jednoduše (bez písemné žádosti o informace) dalo
zjistit, zda právě na vaší adrese je někdo takový, bez vašeho vědomí přihlášen, proto
PROSÍME, VĚNUJTE POZORNOST VEŠKERÉ POŠTĚ, která je vám doručována a v případě
podezření či pochybností jednejte okamžitě.
Obracet se můžete na:
 pracoviště MV odboru azylové a migrační politiky pro Plzeňský kraj
pracoviště s působností pro okresy Plzeň-město, Plzeň-jih, Plzeň-sever, Tachov, Rokycany,
Klatovy a Domažlice,
na adrese: Jagellonská 1017/9, 301 00 Plzeň – Jižní Předměstí (bezbariérový přístup
vchodem ze Škroupovy ul.).

informační a objednávací linka: 974 801 801 (po-čt: 8-16 hodin a pá: 8-12 hodin).
Úřední hodiny: pondělí a středa 8-12 a 12.30-17 hodin, úterý a čtvrtek 8-12 hodin.
online rezervace termínu prostřednictvím www stránek:
https://www.mvcr.cz/clanek/pracoviste-mv-odboru-azylove-a-migracni-politikyplzensky-kraj.aspx
Úřední hodiny pro poskytování informací: pondělí a středa 9-11 a 15-17 hodin, úterý a
čtvrtek 9-11 hodin.




nebo na Policii ČR - službu cizinecké policie, na kontaktech:


Služba cizinecké policie Klatovy – oddělení pobytových agend, tel. 974334800,
e-mail: krpp.ocp.sekret@pcr.cz



Odbor cizinecké policie Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje, Nádražní 2,
301 00 Plzeň, tel.: 974 321 829fax:974 321 828, e-mail: krpp.ocp.sekret@pcr.cz

na Obvodní oddělení Policie ČR v Kašperských Horách
tel. 974 334 891 (denně od 7:30 do 15:30 hodin).

Pokud i vy budete patřit mezi ty, kteří se s touto skutečností setkají, ať už osobně, nebo
v blízkém okolí, nemusíte mít obavy, že by vaše nemovitost byla ohrožena například
exekucemi za neplacení pojistného (to jsou časté důvody výše uvedené korespondence).
Podle informací policie nemá takový člověk (cizinec) majetková oprávnění k nemovitosti
nebo její části a nemůže být na ni uplatněna exekuce v souvislosti s jeho neoprávněným
pobytem.

Bohuslava Bernardová, starostka města
a Bc. Jan Mirvald, Policie ČR

