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V Bmě 12. září 2015

Vážený pane hejtmane, vážený pane primátore,

na začátku bych se rád představil. Jmenuji se 
pocházím ze Sýrie. Žiji v Brně již 18 let a pracuji jako 
má matka paní| 
bratr
^^specialista ve firmě

jsem českým občanem a 
v Brně. V Brně žije také

má nejmladší sestra

která má rovněž české občanství. V Brně žije můj 
s rodinou, který pracuje na ^ ^ | v  Brně a jako

bratr ̂ ^ ^ ^ B  IT|á rovněž české občanství. V Brně rovněž žije 
se svou dcerou které získaly doplňkovou

ochranu na území ČR v roce 2013. S e s t r a ^ ^ J  již přes rok pracuje ve firmě |

V Sýrii žijí další čtyři sestry s rodinami, s nimiž jsme se již čtyři roky nesetkali z důvodu 
válečné situace v Sýrii. Sestry žijí v extrémně nebezpečných oblastech Sýrie, a proto jsem se 
v průběhu posledních šesti měsíců obracel na pana ministra zahraničních věcí, ministra 
vnitra a následně na pana premiéra s žádostí o aktivní pomoc dostat sestry a jejich rodiny co 
nejdříve do bezpečí na území ČR. Dne 31. srpna 2015 jsem obdržel dopis od pana premiéra 
(Č. j. 14174/2015-OSV), v němž mě informuje o tom, že o mojí žádosti bylo Ministerstvem 
vnitra rozhodnuto kladně a v tomto smyslu bylo také informováno Ministerstvo 
zahraničních věcí (viz příloha). Sestry a jejich rodiny plánují vycestovat do Brna začátkem 
měsíce října 2015, kde by měly následně získat doplňkovou ochranu z důvodu válečného 
stavu v Sýrii.

Sestry a jejich manželé jsou vysokoškolsky vzdělaní lidé a jsou úspěšní ve své profesní 
kariéře. Jejich děti jsou velmi šikovnými studenty a někteří z nich studují na prestižní státní 
škole pro talentované děti. Stručný životopis svých sester přikládám k tomuto dopisu.

Sestry a jejich rodiny čeká přelomová životní situace, kdy za cenu záchrany vlastních životů 
budou muset opustit svůj domov, svou práci či školu. Budou muset začít zcela od začátku, 
aby se plně integrovaly do společnosti. Jelikož bych si přál jim pomoci, aby proces jejich 
integrace nebyl zbytečně zdlouhavý, aby co nejdříve našly bydlení, práci a aby se jejich děti



zase mohly začít plnohodnotně vzdělávat, dovoluji se na Vás obrátit s prosbou o pomoc a 
podporu pro možnost urychlení udělení městských bytů pro uvedené čtyři rodiny a možnost 
získání stipendií pro talentované studenty.

Děkuji předem  za posouzení mé žádosti a za odpověď. 

S pozdravem

Sestry žijící v Sýrii jsou:

(*1971) vystudovala žurnalistiku na VŠ v Damašku a pracuje jako novinářka. Je vdaná, její 
I vystudoval stavební fakultu a pracuje jako stavební inženýr. Mají 3 děti.

(*1973) vystudovala stavební fakultu v Damašku a pracuje jako stavební inženýrka. Je vdaná, 
její manžel vystudoval stavební fakultu a pracuje jako stavební inženýr. Mají 3 děti.

^^^((*1974) vystudovala fakultu přírodních věd v Damašku a pracuje v laboratoři. Je vdaná, její 
manžel vystudoval zemědělskou fakultu a pracuje jako zemědělský inženýr. Mají 2 děti.

(* 1980) vystudovala právnickou fakultu v Damašku a pracuje jako právnická. Je vdaná a má
dceru.
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STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO 
1. NÁMĚSTKYNĚ PRIMÁTORA 

Ing. Klára Liptáková

V Brně dne 16. října 2015 
č. j .: MMB/0383847/2015

Vážené paní starostky, vážení páni starostové,

žádost
o poskytnutí bytů rodinám jeho čtyř sester, s níž se obrátil na primátora města Brna Ing. Petra 
Vokřála.

Tento postup volím proto, že stávající Pravidla pronájmu bytů v domech v majetku 
statutárního města Brna a podmínky zajišťování bytové náhrady schválená Zastupitelstvem města 
Brna zařazují jiné státní příslušníky, pokud pobývají na území ČR v souladu s právními předpisy 
o pobytu cizinců, mezi žadatele o byt, které evidují a řeší městské části.

S pozdravem

Ing. Klára Liptáková, v.r.

Příloha: dle textu

Obdrží:
starostky a starostové MČ v Brně



Úřad vlády České republiky
Sekce kabinetu předsedy vlády

Vážený pan

Vážený p a n e ^ ^ ^ ^ ^ J

z pověření předsedy vlády reaguji na Vaši žádost ze dne 13. července 2015 ve věci pomoci Va
ší rodině -  možnosti povolení vstupu do České republiky pro Vaše sestry a jejich rodiny.

Dovolte mi, abych Vás informovala, že o Vaší žádosti bylo Ministerstvem vnitra rozhodnuto kladně 
a v tomto smyslu bylo také informováno Ministerstvo zahraničních věcí, které je za vydávání víz 
občanům třetích zemí na zastupitelských úřadech České republiky věcně zodpovědné.

S pozdravem a přáním všeho dobrého

PhDr. Běla Hejná, v. r. 
náměstkyně pro řízení 
Sekce kabinetu předsedy vlády

Úřad vlády České republiky, nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 
ústředna 224 002 111, posta@vlada.cz, datová schránka: trfaa33
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