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VvrozuFění o možngstivviádřit se k podkladůrn rozhodňutí

Ve věci Vaší žádosti o vydání zaměstnanecké karty, vedené pod sp. zn. OAM-45311|ZM-2021, Vás
správní orgán vyrozumívá o Vašem právu, zakotveném v § 36 odst. 3 zákona ě. 50012004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů, vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k podkladům rozhodnutí.

Za tímto úěelem správní orgán níže uvádí, z jakých podkladů bude při rozhodování vycházet a co je jejich
podstatným obsahem. Vaše případné písemné vyjádření zašlete Ministerstvu vnitra ČR přímo na adresu
uvedenou v záhlaví nebo prostřednictvím Generálního konzulátu České republiky ve Lvově, a to ve lhůtě
do 10 dnú od doruěení tohoto vyrozumění.

-"--§ouěasŇ V'ás-spravniofgíáiŤ informuje, žg@ taht&nouHosprávníhespisu
vedeného o Vaší žádosti. O nahlédnutí do spisu je třeba nadepsaný správní orgán požádat písemně
aprobíhá postupem popsaným v § 169p odst. 1 zákona č. 326i1999 Sb., o pobytu cizinců naúzemí
České republiky a o změně něktených zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Vyjádření se k podkladům pro vydání rozhodnutí je Vaším právemn nikoli povinností.

OAMP MV ČR bude při posuzování Vaší žádosti vycházet z následujících podkladů:

,. Žá;.dgst o vydání zaměstnanecké karty a doklady k ní přilo;žené,
o Pracovní smlouva ze dne 20. 05. 2021 uzavřená mezi Vámi a zaměstnavatelem, společností LUX

PARTNER s.r.o., lČ:057 44521, se sídlem: Olomoucká 260/12,618 00, Brno, dle níž máte
pro budoucího zaměstnavatele vykonávat prací jako ,,obsluha ostatních stacionárních strojů a zařízení
jinde neuvedená" s místem výkonu práce v Brně.

. lnformace o volném pracovním místě uvedené v centrální evidenci volných pracovních míst
obsadiťelných džiteli zaměstnanecké karty, konkrétně informace uvedené u volného pracovního
místa pod číslem 20 971 400 777 (ě. žádosti: 3 400 892 363).

. tJdaje uvedené v doktadu obdobném výpisu z evidence Rejstříku trestů vydaným státem lJkrajina
dne 28. 05, 2021 ě, 211474?2790590946307, z nichž vyplývá, že jste byl dne 29. 03, 2011 ve věci
KS - okresní Korabelní soud města Nikolaev odsouzen podle části 5 čIánku 27, ěásti 3 článku 307,
ěásti 2 článku 309, článku 70 trestního zákoníku Ukrajiny k 8 letům odnětí svobody se zabavením
%majetku, Dne 06.06.2014 jste byl propuštěn rozhodnutím okresního soudu ve Voznesensku
Nikolaevské oblasti ze dne 06.05.2014 na základě článku 3 zákona Ukrajiny,,O amnestii
vroce2014- ze dne 08.04.2014. Na základě uvedeného nesplňujete podmínku trestní.
dle § 174 odst. 1 písm, b) zákona č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území
a o změně některych zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

republiky

&{o J4

Mgr.Tf,t'ána Janíčková
vedoucíOdd§ffní pro pracovní migraci l.

c.rrurat rrko
LvoV

Vyvěšeno dne
A ,1."o "Í\-

svěšeno dne


