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Žadatel:

PanI M|RJAPUR|YAN íMandeep singh
nar,: 05.0r,1984
st, přísl: lndická republika

bytem V zemi púVoduI H.No,87, VPo, Alampur, Teh Dasuya, Hoshiarpur,
144302 Punjab lndická republika

vÝzva k vviádřeni se k podk|adům pro vvdáni rozhodnuti

',]e lĚ. \,:ašiž.lIJs:.!riiál :.i Ěsi ]jr:ci.é \.i ty VElič]é i-!d S]lo|a IV.]|:iJli čisell]
]einaaiŤ Vas 'áaepsa'li s-.rj.ni ai!án ,/r'.ozL]rn Vá o tom že by]y sircrnážděny
Dotřebi]é laci:a], !:a ]rj,aa, -a:^aan!i o Váš žádost

V. si.ysu § 36 odst 3 zákona č 500/2004 sb sp.áVni řád Ve žněni pozdě]šich
piedpisLr máte práVo se pi'ed Vydánim rozhodnuti Vyjádiit se k poo'k]adům pro Vydan
rozhodnuti Timto Vás tedy nadepsaný spéVni orgán VyrozumíVá o možnosti Vy]ádřt se
k podk adům pro Vydáni rozhodnut připadně navrhno!rt ]ej ch dop něni,

Podk adem pro Vydáni rozhodn!ti V této Věci b!dou tyto doklady

Do.od, p,eoo/eno7Joa'éó, p- pooo,1 /doo_,l 1d7o5-,p,ó-_ó-r ,,"o l,'P,.oo\,o/a-ró!|,é.é,,o _d,,,pooé d ./aclJp,ó<.-| J-od,, R
1 T íormulář žádostj Včetně íotograi e a UVe.]eneho čis a !o]ného rnista 23 934 760 750
] 2 kopie cestovního dokadu
1 3 doklad o zajštění ubyto\,án
1 4 doklád o existenc pracovně práVniho Vztahu.
1 5 dok ad o dosaženém vzdé áni
] 6 Výpis z Re]střiku irestu ]nd cká republ ka bez záz|aml)
] 7 Usneseni k odstráněn Va.i podáni

Dokady poiizené žastupteským úřadem č spráVnirn orgáneri popřipadé doožene
7ddáI-|-, \ od.,l p loe| - -pía,ll1o, ,e

2 potvrzení o podáni žádosti - č]slo žádost 4 75a 122 302
3 Výpis zEVdence Vo]ných pracovnich mist obsadtených držiteli Zarněstnanecké

karty kVonérnL] rnistlr č 23934780 750, (čiso žádosti 4750122 3a2) místó
h]ášeno Úřacíu práce ČR Chomutov zaměstnavate: PEPE LOPEZ Y FAIV] LlA
spo, slo lČ: 03T 99606 se sic]]ern: Bilkova 855/19 1T0 00 Praha 1 stare
mésto druh píáce ostatni kvalflkovani pra.ovnic] V esnctvi a přibuzných
ob aStech (62]09) misto Výkcn(] práce (píacovlště) okr chorí]!tov



ř N 9íERsŤVo VN TR^

pracovnépráVni Vztah: pný úVazek směnnost ]ednosměnný plovoz nabizená
nzda a,7 22 4aa. Kč nrěsičné rninirná ni st!peň Vzděláni zák adni+praktlcká ško a,
oVěřeníagentur práce
nforrnace k zarněstnava:e Výp s z oR ZR
lnformace k ubyiovate Výpis ž KN Rso nrapa
Véřeni ubytováni KN
Výp s z c z]neckého niormačniho SyStému , bez negatVnich poznatkú
Výp s s Reisti kr trestLr ČR bez negativnich Výs edkú
Předk ádaci zpláVa ze d|e 19 1a,2a22
pokyn k udě eni Viza Za úče em převzeti zaměstnanecké karty
Sdě]eri zaměstnavate e o nenastoUpeni zarněstnance
Sdé eni ÚP ČR Chornutov o nenastoUpeni žadatele do žaméstnáni
Detailzadosti o Vizum. cls - prije,,d do ČR dne07.11.2022
Výz,Ja k !y]áiřeni se k podk adům

Vaše pipadne plsemiré Vyiádřeni zašlete N4nsterstýu Vntra ČR přimo na adlesu
uVedenou V ZáhaVi tetc Vy'zvy nebo proslředn.tVirn Zastupjtelského úřadU Ceské
rerub ky V D lí a to ve lhutě do 2q!]Ú od doručeni této výzvy,

RoVněž máte možnost seznámt se s podkl3dy plo V!,dáli rozhodnuti na pracov št]

odoo, ./]o,edro,é'' po -.,lM-S-.,.,.o 
",d 

.l.e -o-o,. ,ld 
"d,--. Be,r

2261l1 4aa a1 USti nad Labern. kdy bude na Lrvedeném píacov,št piipraven spráVni sps
knahédnUti onahédnUti do sp sU je třeba nadepsaný SpráVni orgán požádat pisemně
a 9robihá postupem popsaným V § T69p odst 1 zákona ó 326]']999 Sb o pobytu
c Z ncLr na územi České republ ky a o Změně některich zákonl]

p.|.Ljd hód|éie sýého FřéÝ3 VVL)žit e nézhvtré se k náVštěVě Dracovl_óiě ol_. e.lnat
]]a konrléIa ce, a :cd]llLr ? t3 pieiefš rn prostředn ctviaa niernetového ol ednáVáni
Nttps i]frs ..! .: .- caare ^: :: e'.,niŤ č s e +420 !;4 420 071 nebc llq I!3]]s!e
adrese p.!rL, ,sI,o,n,Vcl cz

seznámení se s podklady pro Vydáni rozhodnutí a vyjádřeni se k nim jé Vašim
práv€m, nikoli povinností,

Vy.zu]e Vad nr l H€nor
T€ 974 420 0.42
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