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USNESENi
odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra České republiky jako orgán přísluŠný podle
ustanovení s 165 písm. n) zákona č.326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o
změně některých zákonÚ, ve zněnípozdějších předpisů (dále jen,,zákon o pobytu cizinců"), rozhodlve
správním řízení o Žádosti podané dle $ 42g zákona o pobytu cizinců o vydání zaměstnanecké karty,
kterou podal pan PoWERs Mark Roddy, nar.: 23.12.1980, státní příslušnost: Spojené státy americké,
(dále jen ,,Žadatel"), takto:

správní řízení vedené pod č.j. oAM-61343lzM.-2019 s e z a s t a v u j e dle ustanovení $ 66 odst.
1 písm" a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen ,,správní řád")"

odůvodnění:

Dne 02.'l0.2019 byla cizincem podána Žádost o vydání zaměstnanecké karty dle ustanovení $42g
zákona o pobytu cizinců na Zastupitelském úřadu České republiky ve Vídni' Žaoost byla podána
v souladu s ustanovením $169d odst' '] citovaného zákona.

Žádostí ze dne 09.03'2020 vzal Žadatel svou Žádost o vydání zaměstnanecké karty, vedenou pod
č.j. oAM-61343lzM-2019, dle výŠe uvedeného ustanovení, zpět.

Podle ustanovení $ 66 odst. 1 písm. a) správního řádu řízení o Žádosti správní orgán usnesením
zastavÍ, jestliŽe Žadatel vzal svou Žádost zpět; jestliŽe je Žadatelů více, musí se zpětvzetÍm souhlasit
vŠichni Žadatelé; ve sporném řízení správní orgán řlzení nezastaví, pokud se zpětvzetím odpůrce
z vážných důvodů nesouhlasí.

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$ 81 odst. 1 správního řádu ve spojenís ustanovením $ 170b odst. 1zákona o pobytu
cizinců' Podle ustanovení $ 86 odst. 1 správního řádu se odvolání podává u odboru azylové a
migrační politiky MÍnisterstva vnitra České republiky, a to dle ustanovení $ 83 odst. 1 správního řádu
ve lhůtě do'15 dnů ode dne oznámenítohoto usnesení. Podle ustanovení$ 76 odst. 5 správního řádu
nemá odvolání protitomuto usnesení odkladný Účinek.

:.r t i:;

1

lng. Lucie


