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MlNlsTERsTVo VNlTRA
ČESKÉ REPUBL|KY

MlNlsTERsTVo VNITRA ČR
odbor azy|ové a migiační politiky
Oddělení pro pracovní'qigraci ll.
Hněvkovského 30/65
617 00 Brno

C.j. : OAM-7 31 33-8lZM-2021

Pan
KOVTUN Oleh
nar.21.04.1973
stát. přísl. Ukrajina
trvale bytem Zakarpatíia Reg NyzhniVorota Budive|na 33, Ukrajina
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V řízení o Vaší žádosti o vydání zaměstnanecké karty (dále jen ,,žádost") vyšly najevo skutečnosti, které
jsou důvodem pro zamítnutíVaší žádosti o vydánízaměstnanecké karty. Z tohoto důvodu Vás nadepsaný
správní orgán (Ministerstvo vnitra ČR, Odbor azylové a migrační politiky) ve věci Vaší žádosti vedeného
pod shora uvedeným číslem jednacím (č.j,),

vvzÝvá
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
d ání-rozhodnutí. Zatírnffietem qrrávní orgárrníže-- -

uvádí, z jakých podkladů bude při rozhodování vycházet a co je jejich podstatným obsahem.

Vaše případné písemné vyjádření zašlete na shora uvedenou adresu, a to ve lhůtě do 20 dnů od
doruěení této výzvy. 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. 1 zákona č.32611999 Sb.,
o pobytu cizinců na území Ceské republiky a o změně některlich zákonů.

Ministerstvo vnitra bude při posuzování vaší žádosti vvcházet z následuiících podk|adů:

. vaše žádost a doklady k nív průběhu řízenívámi předložené.

. Pracovní smlouva uzavřená mezi Vámi a společností AMERFO o.p.s,, která uvádí místo výkonu
práce-Brno, Koliště 43 a další pracoviště zaměstnavatele

. lnformace z centrální evidence volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké
karly,znížvyplývá, že pro pracovní místo 22 312 960 732, je místo výkonu práce Koliště 71143,
Zábrdovice,60200 Brno

Upozorňujeme, že vyjádření k podkladům pro vydání rozhodnutí je Vaším právem, nikoli
povinností.

Brno, 09.11.2021
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