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Pan

sAluk viktor

nar. 01.1 1,1961
stát. pňslušnost: Ukrajina
adresa v zemi původu: Zhytomyr, L. Ukrainky 388/14, 12000, Ukrajina

vvrozumění o možnosti vviádřit se k podkladúm pro vvdání rozhodnutí
Ve věci Vašížádosti o vydání zaměstnanecké karty, vedené pod sp. zn. OAM-0869alZM-2021, Vás
správníorgán vyrozumívá oVašem právu, zakotvenóm v § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., sPrávní
řád, ve znění pozdějších předpisů, seznámit se s podklady pro vydání rozhodnutí, vyjádřit se k nim,
případně navrhnout jejich doplnění.

Za tímto účelemsprávní orgán nížeuvádí, z jakých podkladů bude při rozhodování vycházet a co je
jejich podstatným obsahem, Vaše případnépísemnévyjádření zašlete Ministerstvu vnitra CR přímo na
adresu uvedenou v záhlaví nebo prostřednictvím Generálního konzulátu Českérepubliky ve Lvově,
a to ve lhůtě do 10 dnů od doruěení tohoto vyrozumění,

OAMp MV ČR bude při posuzováníVašížádosti vycházet z následuiících podk|adŮ:

"
.

Žádast o vyclání zaměstnanecké karty a doklady k ní přiložené,

:

Výstupy zdatabáze Národní sousťaya povolání pro pracovní pozici ,,51519 Vedoucí provazu
v ostatních zařízeních", s nížje spajena požadovaná kvalifikační úroveň ,,Střední vzdělání
s výučnímlistem", kterou ie nutné v souvislosti s žádostí o zaměstnaneckou kartu doloŽit
minimátně dokumentem o ukončeném středním vzdělání s vÝučnímlistem.

.

Výzva kodstranění vad žádosti ze dne ffi.a3.2021 vyzývajícíVás kdaloženídokladu, ktery
osvědčuje, že máte pažadované vzdělání na úrovni ,,střední vzdělání s výuČnímlistem",

.

lnfarmace a volném pracovnírn místě uvecleném v centrální evidenci volných pracovních míst
obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty pod číselnýmoznačením19 964720 712, z níŽ
vyptývá, ž'e budete vykonávat činnost pro společnost Profibúro s,r.o., tČO B732746, se sÍdlem
Jiraskova 121/11, Liberec Xltl-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec, a to na pracovní pozici ,,VedoucÍ
provozu v ostatních zařízeních - 51519""

Veřejná vyhláška - oznámení

ze dne

k odstranění vad žádosti ze dne a1,03.2021

09.06,2021

o

možnosti převzÍt písemnost Výzva

.

Vyjádření se k podkladům pro vydáni rozhodnutíje Vašímprávem, nikoli PovinnostÍ,

fr

