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vÝzva k uplatnění práva vviádřit se k podkladům pro wdání rozhodnutí
Ve věci Vašížádosti o vydánízaměstnanecké karty, vedeného pod shora uvedeným číslemjednacím
(č.j.), Vás nadepsaný správní orgán vyrozumívá o tom, že byly shromážděny potřebné podklady pro
vydání rozhodnutí o Vašížádosti.
V řízení o Vašížádosti byla předložena pracovní smlouva, kde je uveden druh práce - Skladníci,
obsluha manipulačních vozíků,který je však odlišný od druhu práce uvedeného v Centrální evidenci
volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty u volného pracovního místa pod
číslem21 337 160 714. Tento rozpor mezi údaji uvedenými v pracovní smlouvě a v Gentrální
evidenci volných pracovních míst obsaditelných džiteli zaměstnanecké karty, má za následek,
že zaměstnaneckou kartu nelze vydat, Nedojde-li v nížeuvedené lhůtě k odstranění tohoto
rozporu, bude Vaše žádost zamítnuta.

Ve smyslu § 36 odst. 3 zákona ě. 50012004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, máte
právo se před vydáním rozhodnutí vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí. Tímto Vás tedy
nadepsaný správní orgán vyrozumívá o možnosti vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí,
případně navrhnout jejich doplnění.

Zatímto účelemsprávní orgán nížeuvádí, zjakých podkladů bude při rozhodování vycházet a co je
jejich podstatným obsahem. Vaše případné písemnévyjádření zašlete Ministerstvu vnitra CR přímo
na adresu uvedenou v záhlaví této výzvy nebo prostřednictvím Generálního konzulátu Geské
repubfrky ve Lvově, a to ve lhůtě do 10 dnŮ od doručenítéto výzvy.
Ministerstúo Ýnitra bude při posuzoÝáhí vašížádosti vvcházet z následuiících Ďodkladů:

.
o
o

Žádost o vydání zaměstnanecké karty a doklady k přiložené.

pracovní smlouva, ze které vyplývá, že máte pro zaměstnavatele vykonávat druh práce

-

Skladníci, obsluha manipulačníchvozíků.

lnformace o volném pracovním místě uvedeném v centrální evidenci volných pracovních míst
obsaditelných dňiteli zaměstnanecké karty pod číselnýmoznačením21 337 160 714, z níž
vyplývá, že budete vykonávat profesi - Montážní dělníci mechanických zařízení (82110)

Vyjádření k podkladům pro vydání rozhodnutí je Vašímprávem, nikoli povinností.
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