
**&& *&a*s *ss&*3s 8€&9*&&6s{saátss*9*sa&
sée* 4|**}*e

MINTSTERSTVO VNITRA
ČEsKÉ REPUBtlKY

MINISTERSTVO VNITRA
odbor azylové a migrační politiky

P,O.Box BB, 701 00 Ostrava 'l

čn

Č.'1. : onru-+ 908-1 7 l zM-20 1 9

Žadatel
MlLlÓEuÓ Marko
nar.28.07.1988
státní příslušnost: Srbská republika
adresá v zemi původu: Atinska 4, 34000, Kragujevac, Srbská republika

Ostrava 03. 06. 2020
Počet listů: 2

UsNEsENí

odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra České republiky ja[o orgán příslušný podle

ustanovenÍ$ 165 písň. n)záÉona e. gzoltggg Sb., o pobytu cizinců na územíČeské republiky a o změně

někteých záronů,'ve zněhí ÚČinném do 30.07'2019 (dále jen ,,zák. č. 326/1999 Sb'"), rozhodl ve správním

řízení'oŽádosti podané dle $ 42g zákona o pobytu cizinců o vydání zaměstnanecké karty, kterou podal

p"n MlLlcEVló Marko, ňar. žg.oz.tgge, státní příslušnost Srbská republika, cestovní doklad

Ó' 0127907 46 (dále jen,,Žadatel"), takto:

správní řízení vedené pod sp. zn. oAM-4908/zM-2o19 se zastavuje dle 
-$ 

169_r odst' 1 písm' h) zák.
'e. 

rzeltsgg Sb., ve zněni účinném do 30. 07.2019, nebot'se účastník řizení nedostavil na výzvu
zastupitelského úřadu k vyznaěenivizak pobytu nad 90 dnů dle $ 30 odst. 2ÍéhoŽ zákona.

odůvodnění:

Dne 19.12.2018 byla cizincem podána Žádost o vyctÉnízaměstnanecké karty dle ustanovení$ 42g odst. 2

zákona o pobytu óizinců na Zaitupitelském Úřadú České republiky ve Vídni. Žadost byla podána osobně

v souladu s ustanovením $ í69d odst. 1 citovaného zákona.

Správní orgán v souladu s čl. ll' odst. 1 zák. č. 176t2o1g Sb., kteným se měnízákon č. 326/1999 Sb.,

á'pobytu cřzinců na ÚzemÍ České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

a oatsi souv|sejícÍ zákony, Žádost účastníka řízení posuzuje dle znění zák' č. 326/1999 Sb' účinného

do 30.07.2019 (dále 1en,,zák. č. 326/1999 Sb.").

Správní orgán v Ťízení o této Žádosti zkoumal, zda účastník řízení splňuje podmínky, které zákon stanoví
pio vydáni zaměstnanecké karty' Shledal, Že podmínky pro vydánÍ tohoto povolení jsou splněny

a zaměstnanecká karta můŽe být při splnění dalšÍch podmínek uvedených v předkládací zprávě ze dne

25.04'2o1g vydána. Současně správní orgán výše uvedenému zastupitelskému Úřadu vydal pokyn

k udělení dtouhodooeho víza za Úbelem přeÝzetí zaměstnanecké karty dle $ 30 odst' 2 zák. č. 32611999

Sb. (ve spise vedeno pod Č.j. oAM-4908-14lzV-2019).

Správní orgán dne 01'06'2o2o obdrŽel informaci výŠe uvedeného zastupitelského úřadu, z níŽvyplývá,
Žé tento zástupitelský Úřad vyzval Účastníka řízení, aby se k zastupitelskému úřadu dostavil za účelem

vyznačenÍ víza k po'oytu nad go dnů za ÚČelem převzetí zaměstnanecké karty dle $ 30 odst. 2 zák.
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MINISTTRSTVO VNITRA
ČÉsKÉ RĚPUBLlKY

ě. 326/1999 Sb. ÚčastnÍk řízení se vŠak k zastupitelskému Úřadu nedostavil a vízum mu nemohlo být

uděleno (vyznačeno áo cestovniho dokladu)' šoueasne zastupitelskému úřadu nebyly sděleny Žádné

důvody na vůli n"raulte, t<iere oy účastnÍkóvi řízení bránily v iom, aby se dostavil k vyznačení tohoto

víza. lnformu"" ,u.tup'ié'tsreno ÚÍadu je součástí spisového materiálu pod č.j: oAM_4908-151'.*'2019'

Lustrací z cizineckého informačního systému k osobě Žadatele bylo zjiŠtěno, Že Účastník řízenÍ

se do dnešního dne na pracoviště odboru ázylové a migrační'politiky nedostavil, aby mu byly sejmuty

oil'ut'i.re Údaje a následně mu byla zaměstnanecká karta vydána.

Dle $ 169r odst. 1 písm. h) zák' Ó.326/1999 Sb. se usnesením zastavÍ řÍzení o Žádosti, jestliŽe cizinec,

který podalŽádost o uyáan! óóvoreni,k dlouhodobému nebo trvalému pobytu na zastupitelském Úřadu, se

na jeho výzvu ve stanóvené ihůtě nedost"uii x výinaeeni v'íza k pobytu nad 90 dnů podle S 30 odst' 2 zák'

č.32611ggg Sb., k jehoŽ udělení vydalo páxvíministerstvo, pokuó v této lhůtě nesdělí, Že mu v tomto

Úkonu brání důvody na jeho vůli nezávislé'

Úěastník řízení podal Žádost o vydánÍ zaměstnanecké karty u zastup-itelského Úřadu' ovšem

na výzvu zastupitelskéňo Úřadu a v jím stanovené lhůtě se nedostávil k vyznačení vizak pobytu nad 90

onů áte $ 30 odst. 2 zák' Č.326/1999 Sb'

Vzhledem k uvedenému má správní orgán zato,Žejsou naplněny důvody pro zastaveníŤizení o Žádosti

o vvdání zaměstnanecké karty Účastník rizeni uveoóné v $ 169r odst. 1 písm. h) zák' č' 326/1999 Sb''

; óiď; 'oinool 
způsobem uvedeným ve výroku tohoto usnesen[.

Poučení:

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání ke Komisi pro rozhodovánÍ ve věcech pobytu cizinců,.a to dle

ustanovení s 81 odsi.7-r'axán^ č.5oo/20o4 Sb., správní řád, ve spojení s $ 170b odst. 1 zákonaÓ'

326/1999 so., o pooýlu ciiinců na Území České re'pubtity a o změně některých zákonů, v platném znění'

Podle ustanovení $ 86 odst. 1 správního řádu se bovotáni podává u odboru azylové a migrační politiky

ivřffi#ř;irňii""Č"'ré republiky, a to dle ustanovení S 83 odst' 1 správního řádu ve lhůtě do 15 dnů

ode dne oznámeni tohoto usnesení. Podlá ustanovenÍ $ 76 odst. 5 správního řádu nemá odvolání proti

tomuto usnesení odkladný Účinek'

Mor. Veron


