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MINISTERSTVO VNITRA CR
odbor azylové a migralní politiky

P.C. BOX 88, 7O'1 OO OSTRAVA 1

Č. 1.: onu-o945-16lzM'2019 Ostrava 02. 03.2020
Počet listů: 2

Žadatel
BASAŇEz coBos Miguel Angel
nar.01.08.1973
státní příslušnost: Spojené státy mexické

adresá v zemi půvoou:-Sv. Miguez Allende o8/8o4, 11506 Cancun Q' roo, Benito Juarez'

Spojené státy mexické

UsNEsENÍ

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

ustanoveníS 165 pÍsm. n) zákona č. 326/199ó Sb., o pobytu cizinců na ÚzemíČeské republiky a o změně

některých zákonů, v platném znění (dále jen ,,zákon o pobytu cizinců"), ve správním řízení o Žádosti

o vydání zaměstnanecké karty podle ustánovení $ 42g zákona o pobytu cizinců' kterou podal pan

BASAŇEz coBos Miguel Aňget, nar. 01.o8.í973, státní příslušnost Spojené státy mexické, rozhodlo

takto:

správnířízenívedenépodčj.oAM.6945/zM.2o19sezastavuje
pJJĚ u.tunovení$ 66 obst. t pism' a) zákona ě. 500/2004 Sb., správní řád,
' V platném znění (dále jen ,,správní řád'')'

odůvodnění

Žadost o vydání zaměstnanecké karty byla cizincem podána dne 25.01 .2019 na Velvyslanectví České

republiky ve Vídni.

Dne 02.03.2020 vŠak Žadatel informoval správní orgán, Že bere svou Žádost o vydání zaměstnanecké

karty dle výše uvedenéňo ustanovení zpět, a to zdůvodu podání Žádosti o dlouhodobý pobyt za účelem

sloučení s rodinou.

Podle ustanovení $ 66 odst. 1 písm. a) správního řádu řízení o Žádosti spráVní orgán usnesením zastaví,

jestliŽe vzal svou zaJost zpěti jestliŽó 1á z"o"t"lů více, musí se zpětvzetím souhlasit všichni Žadatelé;

vesporném řízení správní orgán řízení nezastaví, pokuo se způtvzetím odpůrce zváŽných důvodů

nesouhlasí.
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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

$ 8í odst. 1 správního řádu ve spojení s ustanovením $ 170b odst' 1 zákona o pobytu cizinců. Podle ustanovení S 86

odst. 1 správního řádu se odvolání podává u odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra České republiky,

a to dle ustanovení $ 83 odst. 1 správního řádu ve lhůtě do 15 dnů ode dne oznámenÍ tohoto rozhodnutí'

Podle ustanovení S 76 odst. 5 správního řádu nemá odvolání protitomuto usnesení odkladný účinek'

Mgr. V


