
Londra è aperta     London ist offen     Londra e deschisă     Londres, cidade aberta

Londonas yra atviras     Londres, ciudad abierta     Лондон e отворен     Londen is open

Londýn je otvorený     Londona ir atvērta     Londýn je otevřený     London er åben

Londra hija Miftuħa     London je otvoren     London on avatud     London je odprt

#LondonIsOpenLondon je odprt Londyn jest otwarty

Londyn jest otwarty     Tá Londain ar oscailt     Londres s'ouvre à vous     Londra è aperta

Londra è aperta     London ist offen     Londra e deschisă

Londra e deschisă     Londres, cidade aberta     Το Λονδίνο είναι ανοιχτό

Londen is open     London nyitva áll     London är öppet     Londýn je otvorený

Londona ir atvērta     Londýn je otevřený     London er åben

Lontoo on avoinna     Londra hija Miftuħa     London je otvoren     London on avatud

London on avatud     London je odprt     Londyn jest otwarty

Londres, cidade aberta     Το Λονδίνο είναι ανοιχτό     Londonas yra atviras

Londyn jest otwarty     Tá Londain ar oscailt     Londres s'ouvre à vous

Londen is open     London nyitva áll     London är öppet

Londonas yra atviras     Londres, ciudad abierta     Лондон e отворен

London er åben     Lontoo on avoinna     Londra hija Miftuħa



Statosta Sadiq Khan jasně sdělil, že občané zemí EU, žijící v 
Londýně, sem patří a jsou vítáni. Aby vám pomohli zjistit, co 
pro vás znamená Brexit a jak můžete požádat o status usazené 
osoby, vytvořil nové informační centrum.

Co znamená Brexit pro váš status?
Pokud jste občanem evropské země, žijící zde podle zásady 
volného pohybu osob, váš status se změní, až Spojené 
království opustí EU. Pokut chcete nadále žít a pracovat v UK, 
musíte si požádat o nový pobytový status - tzv. Settled Status, 
tj. status usazené osoby. Pokud jste vy a členové vaší rodiny 
občany kterékoli z 27 zemí EU (EU27) nebo Islandu, Norska, 
Lichtenštejnska a Švýcarska (EEA+)  a žijete v UK, musíte si 
požádat všichni. To zahrnuje i občany třetích zemí, jejichž 
imigrační status je závislý na členovi rodiny z EU27 nebo EEA+. 

Jak si můžete požádat o status  
usazené osoby? 
Program pro usazené osoby bude naplno spuštěn od 30. 
března 2019 a musíte si požádat do 30. června 2021.  
Žádosti jsou zdarma. Požádat si můžete online.

Další podrobnosti najdete na  
london.gov.uk/eu-londoners-hub


