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

Hněvkovského 30/65
617 00 Brno
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Brno 28. 07,2021
počet listů: í

Pan
KUDRIA Vita|ii
nar.: 14,02. 1980
státní příslušnost: UkraJina
adresa v zemi původu: Soborna 30122,18526 Kremenchuk, Ukrajina
doručovací adresa: Khalamehiuka 4/100, 39600 Kremenchuk, Ukrajina

Vvrozumění 9 možnostiwiádřit se k podkladům pro wdání rozhodnutí

Ve věci Vaší žádosti o vydání zaměstnanecké karty, vedené pod sp, zn. OAM-65534|ZM-2020, Vás
správní orgán vyrozumívá o Vašem právu, zakotveném v § 36 odst. 3 zákona ě. 500/2004 Sb., sPrávní
řád, ve znění pozdějších předpisů, vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k podkladŮm rozhodnutí,

Za tímto gěeJem správní orgán níže uvádí, z jakých podkladů bude při rozhodování vycházet a co je
jejich podstatným Óusanem.-vaše případné píŠemné vyjádření zašlete Ministerstvu vnitra ČR přímo na

aóresu uvedenou v záhlaví nebo piostřednictvím Generálního konzulátu České republiky ve Lvově,

a to ve ihůtě doj!!3!ggod doruěení tohoto vyrozumění,

Vyjádření k podkladům pro vydání rozhodnutí je Vaším právem, nikoli povinnostÍ.

oAMp ívlv čR b.ude pri posuzováníVaší žádosti vvcházet z následujících podkladŮ:

. Žádost o vydání zaměstnanecké karty a doklaidy k ní přiložené.

. smlouva o budoucí pracovní smlouvě uzavřená se zaměstnavatelem společností

" D|JNKANSIAy, družstvo, lČ0:2629871 6.

lniormace o volném pracovním místě vedeném pod č, 18 555 860702 vCentrální evidenci
volných pracovních míst, ze kterych vyptývá, že bylo dne 22, 06. 2021 vyřazeno z nabídkY
pro zaměstnanecké karty,

lnformace o volném pracovním místě vedeném pod č. 18 555 860 702 v Centrální evidenci
volných pracovních míst, ze kterych vyplývá, že byla dne 01. 06, 2021 udělena pokuta za
umožnění výkonu nelegáIní práce.

Janíčková, DiS.

Generální konzuHt ČR
LVoV

Vyvěšeno dne 4{o 1\
svereno dne 11.{o" í

í pro pracovní migraci l.



$Ni!
; !, §l ill 1ii] :i: ; ,,i MlN|STERSTVO VN|TRA
]',i :, i| i] ]l § § i čEsKÉ REPUBL|KY

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

Hněvkovského 30/65
617 00 Brno

Č.1. : OnV-O3040-í 5tZM-2020

Brno, 28. 07.2021
Počet listů: 1

Pan
KUDRlA Vita!ii
nar.:14.02. 1980
státní příslušnost: Ukrajina
adresa v zemi původu: Soborna 30122,18526 Kremenchuk, Ukrajina
doruěovací ad resa: Khalameh iu ka 41 100, 39600 Kremench u k, U krajina

vvrozumění o pokračování v řízení

Ministerstvo vnitra České republiky, odbor azylové a migrační politiky ve smyslu § 65 odst. 2 zák,
č.5oot2oo4 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisŮ, Vás vyrozumívá o tom, Že ode dne
27, 07. 2021 pokraěuje v řízení ve věci žádosti o vydání zaměstnanecké karty, které bylo přeruŠeno

usnesením ze dne 15.02,2021, č, j. OAM-63040-11IZM-2020.
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Vyvěšeno dne r1.do 9"
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