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Ukrajina
Bukovynska 32,59O34 Verhni Petrivtsi, Cherniv. obl., UKR

vÝzva k uplatnění práva vviádřit se k podkladům pro vvdání rozhodnutí

Y

řízení o Vašížádosti o vydání zaměstnanecké karty (dále jen ,,žádost") vyšly najevo

skutečnosti, které jsou důvodem pro zamítnutí Vašížádosti o vydání zaměstnanecké karty.
Z tohoto důvodu Vás nadepsaný správní orgán (Ministerstvo vnitra ČR, Odbor azylové
a migr:ačnípolitiky) ve věci Vašížádosti vedeného pod shora uvedeným číslemjednacím
(oAM-42106IZM-2021),
V
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uplatnění práva vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí o této žádosti,

Ve smyslu § 36 odst. 3 zákona č, 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějšíchpředpisŮ,
máte právo se před vydáním rozhodnutívyjádřit k podkladům pro vydání rozhodnutí.
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Za tímlo účelemsprávní orgán nížeuvádí, z jakých podkladů bude při rozhodování vycházet
a co je jejich podstatným obsahem, Vaše případné písemnévyjádření zašlete na shora
uv.edenou adresu, a to ve lhůtě do 20 dnŮ od doručenitétovýzvy,Současně Vás správní
o Vašížádosti. O nahlédnutí do spisu je třeba nadepsaný správní orgán požádat písemně
a probíhá postupem popsaným v § 169p odst. 1 zákona č.326/1999 Sb., o pobytu cizincŮ
na územíCeskérepubliky a o změně něktených zákonů.
Ministerstvo vnitra bude při posuzování Vašížádosti vvcházet z následuiících podkladŮ:

Doklady předloženéžadatelem při podánížádosti na zastupitelském úřadu ČR:
1. žádost o zaměstnaneckou kartu podaná na zastupitelském úřadu ČR
1,1. formulář žádosti včetně uvedeného číslavolného místa: 21 337 160 714
1.2, kopie cestovního dokladu
'1.3, doklad o zajištění ubytování
1.4. doklad o existenci pracovně právního vztahu
1.5. výpis z Rejstříku trestů z domovské země
1,6. potvrzení o podání žádosti o povolení kdlouhodobému pobytu za účelemvýkonu
zaměstnání na územíČeskérepubliky (,,zaměstnanecká karta")
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Doklady pořízenézastupite|ským úřadem

či správním orgánem,

žadate|em v dalším průběhu správního řízení:
2. výpis z Rejstříku trestů ČR - bez negativních poznatků
3. ověřenívýpisu z Rejstříku trestů z domovské země

^

popřípadě doložené

4. výpis z Cizineckého informačníhosystému - s negativními poznatky - záznam SIS-WP
nežádoucí cizinec
5. výzva k seznámenís podklady pro vydání rozhodnutí
6, žádost o doručenílistiny přes Zastupitelský úřad
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Možnosti seznámit se s podklady pro vydání rozhodnutía práva vyjádřit se k nim, jakož i práva

navrhovat důkazy a činit jiné návrhy můžetedo 20 dnú od doručenítéto výzvy,
a to na _pracovišti Ministerstva vnitra, Odboru azylové a migračnípolitiky, Oddělení pobytu
cizinců Ústí nad Labem. Pracoviště se nachází na adrese: Berní 226111,400 01 Ustí nad
-,-tabem-úřední hodiny pracoviště: pondělí a -stĚeda-od-08,00 do-17:O0;_úterý ajtvÉekod 08:00 do 14:00.

pokud hodláte svého práva vvužít.ie nezbvtné se k návštěvě pracoviště obiednat

na konkrétní den a hodinu a to především prostřednictvím internetového obiednávání https://frs,qov.czl. případně na telefonním čísle+420 974 420 071 nebo na e-mailové
ad rese : pobvtv. usti@mvcr.cz.
Vyjádření k podkladům pro vydání rozhodnutí je Vašímprávem, nikoli

lng.

Vyřizuje: VIadimir Hrehor
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