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MlNlSTERSTVo VN|TRA
Odbor azylové a migrační politiky
Oddělení pro pracovní migraci
P.o.BoX 15
701 00 Ostrava 1

Č. 1. : Onnll-+ 491 9-1 1 tZM-2021

Žadatel
pan HODA Andrii
nar.: 06.02.1997
státní příslušnost: Ukrajina
bytem: Hautska 2,776 í8 Vrosniv Osada, Ukrajina

"
(Č. j.), Vás nadepsaný správní orgán vyrozumívá o tom, že byly shromážděny potřebné podklady pro
vydání rozhodnutí o Vaší žádosti.

V souladu s ustanovením § 36 odst, 3 zákona č. 5OO/2OO4 Sb., spiávní řád, ve znění pozdějších
předpisů, máte právo se před vydáním rozhodnutí seznámit s podklady pro jeho vydání a vyjád,řit se
k nim, případně navrhnout jejich doplnění.

Za tímto úěelem správní orgán níže uvádí, z jakých podkladů bude při rozhodování vycházet a co je
jejich podstatným obsahem, Vaše případné písemné wiádření zašlete Ministerstvu vnitra GR
přímo na adresu uvedenou v záhlaví této výzvy nebo prostřednictvím Zastupitelského úřadu
České republikyve Lvově a to ve lhůtě do 20 dnŮ od doruěenítétovýzvy. Současně Vás správní
orgán iníormuje, že můžete uplatnit také své právo nahlédnout do správního spisu vedeného o Vaší
žádosti. O nahlédnutí do spisu je třeba nadepsaný správní orgán požádat písemně a probíhá
postupem popsaným v § 169p odst, 1 zákona é. 32St1999 Sb,, o pobytu cizinců na územíjÓeské
republiky a o změně někte4ých zákonů.

Doklady předložené žadatelem při podánížádosti na zastupitelském úřadu ČR
1,ŽádostozaměstnaneckoukaňupodanánazastupitelskémÚřaduČR
, 1,1. formulář žádosti včetně 1 ks fotografie

1.2. kopie cestovního dokladu
1 ,3. doklad o ubytován í
'1,4,doklad o trestní bezúhonnosti ze země původu a Polské republiky
1.5.doklad o existenci pracovně právního vztahu - pracovní smlouva uzavřená mezi žadatelem

a zaměstnavatelem Simply lnvest, rodinné domy s.r.o., lČ: 289 98 73'1 se sídlem Sopečná
160, Tašovice, 360 18 Karlovy Vary, s místem výkonu práce Karlovy Vary, na pozici StaVební
údržbář budov

Doklady pořízené zastupitelským úřadem či správním orgánem, popřípadě doložené žadatelkou
v dalším průběhu správního řizení: I

2. potvrzenío podánížádosti '
3. průvodní dopis - postoupenížádosti správnímu orgánu_
4. informace k žadateli- výpis z evidence rejstříku trestů CR -bezzáznamu
5. výpis z Centrální evidence volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty

(ěíslo volného místa: 21263 060 765, ě. žádosti 3 391 392 377), na pozici Stavební údržbáři
budov a inženýrských děl, s místem výkonu práce Karlovy Vary

6. lnformace k ubytovateli - výpis z Katastru nemovitostí i ;

7. informace kzaměstnavateli - výpis zŽivnostenského rejstříku, Yýkaz zisku a ztrát, a výpis z
Obchodního rejstříku , :

8. informace x záoatell - výpis z Gizineckého informaěního systému - záznam v Evidenci
nežádoucích osob od 28.07.2018 do 28.01.2019; neuhrazený závazek dIe § 79 odst. 5

Ostrava 19. 0B.2021
Počet listů: 1
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zákona č:"500/2004 Sb., správní řád - náklady řizeni ve výši í.OOO,- Kč. Tento závazekmá
splatit u krajského ředitelství policie Středoěeského kraje, na Baních í535, í50 00 Praha 5,

. Zbraslav
9. žádost na Poticii České repubIiky zda byly uhrazeny náklady řizeni
10. odpověd'Policie Ceské republiky o neuhrazení nákladů řizeni
11. výzva k seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí
12. průvodní dopis - žádost o doručení výzvy prostřednictvím Zastupitelského úřadu ČR
13. případné vyjádření účastníka řízení

Ve wúryslu. § 36 odst. 3 zákona č. 50O/2O04 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, máte
práv'o se před vydáním rozhodnutí seznámit s podklady pro jeho vydání a vyjádřit se k nim, Tímto Vás
tedy nadepsaný správní orgán vyrozumívá o možnosti seznámit se těmito podklady pro vydání
rozhodnutí, vyjádřit se k nim, případně navrhnout jejich doplnění.

Této možnosti můžete využitve lhůtě 20 dnů od doručenitétovýzvy na pracovišti Ministerstva vnitra
České republiky, Odboru azylové a migrační politiky, oddělení pobytu cizinců Moravskoslezský kraj,
na adrese Výstavní 55, 703 00 Ostrava-Vítkovice, a to v jeho tjředních hodinách:

_, ÚterY: 8:00 - í2:00 hod.
, §tředa: 8:00 - í4:30 hod.

Ctvrtek: 8:00 - 12:00 hod.

Seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí a vyjádření se k nim je Vaším právem, nikoliv
povinností.

Pokud hodláte svého práva využít, doporučujeme Vám objednat se k návštěvě pracoviště na konkrétní
den a hodinu na telefonním čísle +42O974725897 nebo +420 974725899.

-L -"'Mgr. Alar{§Íryja
ministerský rada


