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V Praze dne 8. 9. 2015
VaŠe Č. j.'
NaŠe Č. j.: UT-24043/2015
NaŠe sp. zn.: UT-24043/2015/02
PoČet listů: 1

Odpověď' na žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů

vážený pane

dne 4. 9. 2015 nám byla předána oddělením tisku a public relations Ministerstva vnitra ČR VaŠe
žádost o informace pode výše uvedeného zákona, ve které se tážete na následující otázky:

l) Co se v Zařízení pro zajištění cizinců v Bělé pod Bezdězem odehrálo dne 31. 7. 2015?
2) Zda v důsledku této události došlo k něČí újmě na zdraví? Čí? (vzbouřenců, zaměstnanců,

zasahujících přísluŠníků)
3) K jaké škodč v důsledku této události došlo? (na majetku státu, fyzických osob atd.)
4) Kolik stál zásah bezpeČnostních sloŽek související s touto událostí?
5) Zda orgány Činné v trestíúm řízení v souvislosti s touto událostí již zahájily nějaké úkony

dle trestního řádu vůči nějakým osobám> Pokud ano z jakého okruhu osob se jedná
(ubytovaných osob, personálu, třetích osob,...) v jakém poČtu a o jaké úkony se jedná a
v jakém stádiu se nyní nacházejí?

6) Byla nějaká osoba v důsledku této události obviněná z nějakého trestného Činu, případně
zahájeno řízení o vyhoŠtění? Pokud ano v jakém poČtu a s jakým výsledkem?

ProtoŽe správa uprchlických zařízení má z hlediska své působnosti informace pouze o okruzích
VaŠich otázek l) aŽ 3), přikládám níŽe odpovědi na tyto otázky. S dotazy Č. 4) aŽ 6) se musíte
obrátit na Polici České republiky.

l) V odpoledních hodinách dne 31. 7. 2015 klienti vyrazili branku mezi vycházkovými
prostory budov A a B, následně se pokouŠeli vyrazit branku do koridoru mezi
'ýcházkovými prostory budov D a B a vyrazili dveře od budovy E. Po zásahu Policie
Ceské republiky byli klienti vráceni zpět do ubytovacích prostor a byl uzavřen vycházkový

" P V V V r r V ' · ' V V PEtostor. 5 klientů bylo z podnětu policie umisteno do časti s pnsnym režimem zajistem.
2) Zádný z klientů, zaměstnanců ani přísluŠníků Žádné zranění neohlásil.
3) Škody na majetku byly pouze drobného charakteru, konkrétního pachatele nebylo moŽné

zjistit, a jelikož tyto byly opraveny přímo naŠimi zaměstnanci na místě, tak nebyla jejich
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presná vyše ani stanovena.

S pozdravem

Mgr. Petr Pondělíček
vedoucí odboru práce s klienty

z p. Mgr. Michal Tétauer

Vyřizuje: Mgr. Michal Tétauer
Tel.: (+420974827110)


