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MlNlsTERsTVo vNlTRA
č§sKÉ RúPUBLlKY

MlNlSTERSTVo VN|TRA
Odbor azylové a migrační politiky
Oddělení pro pracovní migraci l.

Hněvkovského 30/65
617 00 Brno

č. 1. : onu-a 8493-10lzu,2021

Pan
YANKOVSKY| Oleksandr
nar.5. 10, 1986
stát. přísl. Ukrajina
bytem: N.-Khlypnivska 18t2, 20202 Zvenyhorodka, Ukrajina

Brno, 26, července 202,1

Počet listů: 1

Ve věci Vaší žádosti o vydání zaměstnanecké karty, vedené pod Sp. zn, OAM-48493IZM,2021

Vás správní orgán vyrozumívá o Vašem právu, zakotveném v § 36 odst. 3 zákona č, 500/2004 Sb,,

správní řád, ve.neniporJeisřrrpr"opirů,'vylaorit se před vydáním rozhodnutí kPodkladŮm Pro vYdání

rozhodnutí.

Zatímto účelem správní orgán níže uvádí, z jakých podkladŮ bude při rozhodování vycházet a co je jejich

podstatným obsahem, váse případné pi.",i",n"' v_v.ládření ,zaŠlete Ministerstvu vnitra Čn Přímo

na adresu uvedenou v záhlaví nebo prostiednictvím éenerálního konzulátu České rePublikY ve Lvově,

a to ve lhůtě do 7 dnů od doručení této výzvy,

Vyjádření se k podkladům pro vydání rozhodnutí je Vaším právem, nikoli povinností,

vaše žádost o vydání zaměstnanecké karty a doklady k ní v průběhu řízení vámi předložené,

Pracovní smlouva ze dne 17, 5. 2021, ze které vyplývá, že byste mq být zaměstnárn jako ,,řidLč

osobních a malých ooJávrovych automobilů" u zaměstnavatele SVDTrans s.r.o,, lCO 26194287,

sídlem Křižíkova 34514, 186 00 Praha 8

lnformace o volném pracovním místě č, 21 185 9oo 757 na pozici 
"řtdiČi 

osobních a malých

dodávkovýcn automáuit,:., (kromě_ taxjkářů a řidičŮ zdravotnické doPravní sluŽbY)"

u zaměstnavatele svo Ťiáns š.r.o,, tčo 26194287, sídlem Křižíkova 34514,186 00 Praha 8

Opis z evidence Rejstříku trestů fyzických osob ze dne 22, 7, 2021 a Výpis z evidence Rejstříku

tiásiňzicxých oso'b ze dne 22.i.2021, ze ktených vyplývá, že jste byl pravomocně odsouzen za

ů*v=r.y treótny ein oĚ§áz+ odst, 1zák. č.4li2oos; SĎ., trestní zákoník a byl vám uložen trest

odnětí svobody podmíněně vtrvání 3 měsíců, dále zákaz řízení motorových vozidel vtrvání 12

měsíců a peněžitý trest ve výši 30.o00 kč s náhradním trestem odnětí svobody v trvání 5 měsíců,

Trestní příkaz vydaný dne 18. 1.2019 obvodním soudem pro Prahu 2, č,j,4T 612019,30, ze

kterého vyplývá, že jste byl odsouzen na přečin ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 274

odst. 1 tr. zákoníku a odiouzen k trestu odnětí svobody v trvání 3 (tří) měsíců s podmíněným

odkladem na 12 měsíců; dále byl uložen trest zákažu činnosti spočívající v"zákazu řízení

motorových vozidel vióňo'orunu v Írvání 12 měsíců a peněžitý trest v celkové výŠi 30.000 KČ Pro
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případ neuhrazení peněžitého trestu byl stanoven náhradní trest odnětí svobody v trvání 5 (pěti)

měsíců.

. případné vyjádření účastníka řízeni.

Upozorňujeme, že vyjádření k podkladům
povinností.
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