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Žadatel
MYHOLYNETS Fedir :

nar. 1. í0. 1984
státní příslušnost: Ukrajina
poslední bydliště v cizině: lV. Franka 144,Zakarpatská oblast, 89611 Mukaěevo, Ukrajina

USNEsENí

Ministerstvo vnitra České republiky, odbor azylové a migrační politiky, jako příslušný správní orgán podle

ustanovení§ 165 písm. n)zákona č.326t1999 Sb., o pobytu cizinců na územíČeské republikyaozměně
některých zákonů (dále jen ,,zákon o pobytu cizinců"), ve správním řízení o žádosti o vydání
zaměstnanecké karty podle ustanovení § 42g zákona o pobytu cizinců, kterou podal MYHOLYNETS
Fedir, nar. 1. í0. 1984, státní příslušnost Ukrajina, rozhocjlo takto:

správní řízení vedené pod č.j. OAM-17956lZM-2021 se za stav u j e
podle ustanovení § 66 odst. 1 písm. a) zákona č, 50012004 Sb., správní řád,

v platném znění (dále jen ,,správní řád").

odůvodnění
/ě

Dne 4. 3.2021 podal výše uvedený cizinec na Generálním konzulátě České republiky ve Lvově žádost
o vydánízaměstnanecké karty podle ustanovení § 42g odst. 2zák. č. 326/1999 Sb. Žádost byla podána
za účelem zaměstnání u zaměstnavatele RABBlT Trhový Štepanov a,s,, lČO 18622437, sídlem Sokolská
302, 257 63 Trhový Štěpánov. Volné pracovní místo je nabízeno v Evidenci volných pracovních míst
obsaditelných džiteli zaměstnanecké karty pod ě. 20 682 420 705. Žádost cizince pak je v této evidenci
zaregistrována pod ě, 3 079 292 3655. K dnešnímu dni dosud nebylo řízení vedené k žádosti o
zaměstnaneckou kartu výše jmenovaného pod výše uvedeným č.j. ukoněeno.

Písemným podáním ze dne 14. 6. 2021, které bylo doručeno správnímu orgánu dne
17.6.2021 prostřednictvím Generálního konzulátu České republiky ve Lvově, však vzal žadatel svou
žádost o vydání zaměstnanecké karty dle výše uvedeného ustanovení zpét. Zároveň se žadatel vzdává
práva na odvolání proti usnesení o zastavení řízení.

Správní orgán dále konstatuje, že řízení o povolení k dlouhodobému pobytu je pravomocně ukončeno až
v okamžiku, kdy si úěastník řízení převezme povolení k dlouhodobému pobytu, které je vydáváno ve
formě průkazu. K této skutečnosti však nedošlo,



Podle ustanoveňí §'66'odŠt. 
,1 písm. a) správního řádu řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví,

jestliže žadatel vzal svou žádost zpět; jestliže je žadatelů více, musí se zpětvzetím souhlasit všichni
žadatelé; ve sporném řízení správní orgán řízení nezastaví, pokud se zpětvzetím odpůrce zvážných
důvodů nesouhlasí,

Vzhledem k uvedeným skutečnostem správní orgán rozhodl způsobem uvedeným ve výroku tohoto
rozhodnutí.

Pouěení:

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání ke Komisi pro rozhodování ve věcech pobytu cizincŮ,a to dle ustanovení

§ 81 odst. 1 správního řádu ve spojení s ustanovením § 170b odst. 1 zákona o pobytu cizincŮ. Podle ustanovení § 86

odst, ,t správního řádu se odvolání podává u odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra České republiky,

ato dle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu ve lhůtě do 15 dnŮ ode dne oznámení tohoto rozhodnutí.
Podle ustanovení § 76 odst. 5 správního řádu nemá odvolání proti tomuto usnesení odkladný účinek.
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