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Ustí nad Labem 7. 10,2021
Počet listů: 2

Žadatel (pan): lVANoV oleksandr 1 9, 1r,, 202l
nař, 01,03.1987
státní příslušnost: Ukrajina
bytem: Yereshchahina 18/16, 71100 Berdiansk, UKR

vÝzva k uplatnění práva vviádřit se k podkladům pro vvdání rozhodnutí

V řízení o Vaší žádosti o vydání zaměstnanecké karty (dále jen ,,žádost") vyšly najevo
skutečnosti, které jsou důvodem pro zamítnutí Vaší žádosti o vydání _zaměstnanecké karty,
Z tohoto důvodu Vás nadepsaný správní orgán (Ministerstvo vnitra CR, Odbor azylové a
migrační politiky) ve věciVašížádosti vedeného pod shora uvedeným číslem jednacím (č,j.),

vYzÝv á

k uplatnění práva vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí o této žádosti.

Ve smyslu § 36 odst. 3 zákona č. 50012004 Sb,, správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
máte právo se před vydáním rozhodnutívyjádřit k podkladům pro vydání rozhodnutí.

_ Za tímto účelem správní orgán níže uvádí, z jakých podkladů bude při rozhodovánívycházet a
co je jejich podstatným obsahem. Vaše případné písemné vyjádření zašlete Ministerstvu
vnitťa ČR primo na adresu uvedenou v záhlaví této výzvy nebo prostFednictvím
Generálního konzulátu ve Lvově, a to ve lhůtě do 20 dnŮ od doručení této výzvy,

Ministerstvo vnitra bude při posuzování Vaší žádosti vycházet z následujících podkladů: =

Doklady předložené žadatelem při podánížádosti na zastupitelském ú[adu ČR:
1, žádost o zaměstnaneckou kartu podaná na zastupitelském úřadu CR,

1.1. formulář žádosti včetně fotografie a uvedeného čísla volného místa: 16 B50 010 748,
1.2, kopie cestovního dokladu,
1.3. doklad o zajištění ubytování,
1.4. doklad o existenci pracovně právního vztahu - srnlouva o budoucí pracovní smlouvě

uzavřená se zaměstnavatelem PAC Hořovice, s.r.o,, lČ 27459098 na pracovní pozici
,,řidič,,

1.5. doklad prokazující odbornou způsobilost - doklad o ukončeném středoškolském
vzdělání, osobnídoklad v cizím jazyce,

1,6. výpis z Rejstříku trestů z domovské země - bez negativních poznatků.

Generální konzulát ČR
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Doklady pořízené zastupitelským úřadem či správním orqánem, popřípadě doložené žadatelem
v dalším průběhu správního řízení:
2. potvrzení o podání žádosti,
3, výpis z Rejstříku trestů ČR - bez negativních poznatků,
4. ověření RT UKR,
5. výpis z Cizineckého informačního systému - informace o přestupku cizince,
6. výpis z Evidence volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty

kvolnému místu č. 16 850 010 748, kde je jako zaměstnavatel uvedena společnost PAC
Hořovice s,r.o., lČ 27459098, pracovní pozice ,,ŘiOiei nákladních automobilů (kromě
tahačů)", jako požadavek zaměstnavatele je v evidenci vedeno střední odborné vzdělání
(vyučen) a řidičský průkaz skupiny B,

7. výpis EVPM - seznam agentur práce,
8, informace k zaměstnavateli - výpis z Obchodního rejstříku,
9. informace k zaměstnavateli - výpis z Živnostenského rejstříku,
10. informace k místu ubytování- výpis z Katastru nemovitostí ČR,
11. výpis z registru sčítacích obvodů a budcv,
12. Výzva k odstraněnívad žádosti - doložení řidičského průkazu s oprávněním pro skupinu B

a C s úředně ověřeným překladem do českého jazyka, případně mezinárodního řidičského
průkazu s oprávněním pro předmětné skupiny

13, průvodní dopis_- žádost o doručení výzvy prostřednictvím zastupitelského úřadu CR
,14. informace ZU CR o doručování písemnosti,
15, informace ZÚ ČR o doručení Yýzvy k odstranění vad žádosti,
16. Výzva k uplatněnípráva vyjádřit se k podkladům pro vydánírozhodnutí,
17. průvodní dopis - žádost o doručení výzvy prostřednictvím zastupitelského úřadu ČR.

Vyjádření k podkladům pro vydání rozhodnutí je Vašírn právem, nikoli povinností.

Současně Vás správní orgán informuje, že můžete uplatnit také své právo nahlédnout do
správního spisu vedeného o Vaší žádosti. O nahlédnutí do spisu je třeba nadepsaný správní
orgán požádat písemně a probíhá postupem popsaným v § 169p odst. 'l zákona č, 326/1999
Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, Spisový materiál
bude k dispozici k nahiédnutí na pracovišti Ministerstva vnitra, Odboru azylové a migrační
politiky, Oddělení pobytu cizinců Ústí nad Labem. Pracoviště se nachází na adrese: Berní
226111,400 01 Ustí nad Labem, úřední hodiny pracoviště: pondělí a středa od 08:00 do 17:00;
úterý a čtvrtek od 08:00 do 14:00. Pokud hodláte svého práva využít, je nezbytné se k
návštěvě pracoviště objednat na konkrétní den a hodinu a to především prostřednictvím
internetového objednávání - https:l/frs.gov.czl, případně na telefonním ěísle +420 974 420
071. nebo na e-rnailové adrese: pobyty,usti@mver,cz,

lng, Denisa Zyková
vedoucí oddělení
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