Czech

JAK SE VYHNOUT POKUTĚ
10 KROKŮ K EFEKTIVNÍMU SYSTÉMU PRO ŘIDIČE K
ZABRÁNĚNÍ VNIKNUTÍ ILEGÁLNÍCH UTEČENCŮ

Abyste se vyhnuli pokutám, dodržujte následujících 10
kroků. Před začátkem cesty:
1 Získejte od vašeho zaměstnavatele psané pokyny o zajištění bezpečnosti
vozidla a kontrolní seznam.
2 Pokud je to možné, kontrolujte při nakládání vozidlo, abyste se ujistili, že do
vozidla nevstoupí žádná neoprávněná osoba.
3 Zkontrolujte textilní části na vozidle (nástavba/ plachta) a poznačte si jakékoliv
poškození do kontrolního seznamu.
Ihned po naložení:
4 Zajistěte vozidlo.
Pro vozidla s pevnou korbou:
•

zamkněte integrální dveře a zajistěte je visacím zámkem;

Pro vozidla s plachtou:
• zamkněte integrální dveře, zajistěte je visacím zámkem a
•

použijte kvalitní lanko, zajištěné robustním visacím zámkem nebo plombou.
Číslo plomby si poznačte do kontrolního seznamu nebo CMR.

5 Zkontrolujte úložné prostory, kde je to možné, zajistěte je zámky. Zkontrolujte
deflektor vzduchu a
nápravy.
Během cesty po každé zastávce:
Zkontrolujte plachtu a zajištění vozidla.

6
•

Fyzicky zatáhněte za zajišťovací zařízení, abyste se přesvědčili, že jsou
neporušená.

•

Zkontrolujte úložné prostory, deflektor vzduchu a nápravy.

•

Je zde nějaké poškození?

•

Byla zajišťovací zařízení porušena?

7 Pokud najdete známky poškození nebo porušení nebo neoprávněného
vniknutí, zkontrolujte náklad a nákladový prostor a opět zajistěte
bezpečnostní zařízení.
Před příjezdem do kontrolních zón Velké Británie nebo naloděním k cestě do

Velké Británie:
8 Zopakujte kroky 6 – 7.
9 Pokud nebylo možné zajistit vaše vozidlo, proveďte pečlivou manuální kontrolu
nákladu a nákladového prostoru.
10 Zapište si provedené kontroly do kontrolního seznamu při nakládání, každé
zastávce a před příjezdem do kontrolní zóny Velké Británie nebo před
naloděním k cestě do Velké Británie.
Vždy:
• Buďte pečliví.
•

Buďte ostražití.

•

Mějte u sebe náhradní zajišťovací zařízení a kontrolní seznamy.

•

Mějte psané pokyny a kontrolní seznam u sebe v kabině.

•

Zaznamenejte provedené kontroly do kontrolního seznamu.

•

Upozorněte místní úřady / Britskou pohraniční agenturu (Border Force)/
policii, pokud máte podezření, že někdo vnikl do vašeho vozidla bez
vašeho povolení.

Informace:
Další informace, stanovy ministerstva vnitra o prevenci přílivu ilegálních
uprchlíků a vzor kontrolního seznamu si můžete stáhnout z našich webových
stránek:
https://www.gov.uk/secure-your-vehicle-to-help-stop-illegal-immigration
Můžete nás kontaktovat prostřednictvím e-mailu:
BF.CECPT@homeoffice.gov.uk
nebo:
Clandestine Entrant Civil Penalty Team
Home Office

Border Force South East & Europe
2nd Floor, Martello House
Shearway Road
Shearway Business Park
Folkestone, Kent
CT19 4RH,
United Kingdom
Tel: 00 44 (0)1303 299 298
Fax: 00 44 (0)1303 299 291
Příslušná legislativa: Imigrační a azylový zákon z roku 1999, odstavce 32, 33 a 34 ve
znění pozdějších předpisů Zákona o státní příslušnosti, imigraci a azylu z roku 2002.

