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USNESEr.{Í

Generá]ní konzulát české republiky ve Lvově jako sprár.Trí orgán přísluŠný dle ust. § 166 zák,

ó. 9z6ltggg Sb., o pobytu cizinců na území české republiky a o změně některych zákonů, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen zák. č, 9z6lrlggg Sb.), rozhodl takto:

Řízení o žádosti o povolení k dlouhodobému pobl,tu za účelem lydání zaměstnanecké karty, kterou

páárrr" panli enHer TETIANA, nu.., 3,rl.r9i4, st.^přísl. Ukrajina, ul. Uspenska zzf g, Uman
'""áái (aale jen ,,žadatel") dne z6.5.zo"r, t" zastár,uje. die § 169r odst_ 4 písm. c) zák, č, sz6ltggg
šú] ,r"i"t ň"nýtv předloženy náležitosti dle zák. č. gz6ltg99 sb.

odůvodnění:

žadate;lkak žádosti nepředložil/a náležitost dle zák. Č. gz6ltggg Sb., ve lhŮtě stanovené ve Ú'xé,
kterou píel,za;la osobně dne z6.5.zci2:.) a to doklad o trestní zachovalosti r,Ydaný Finskou

republikou, ačkoliv tato povinnost r,yplývá zust. § 4zhzák, č,gz6lt9g9 Sb, S ohledem na rýše

urredené jsou dány zákonné podmínky pro postup dle ust. § r,69r odst. 4 písm, c) zák. Ó.3z6lt999

Sb., a proto bylo řízení zastaveno.

Poučení o opravném prosředku:

proti tomuto usnesení lze podat ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení tohoto usnesení odvolání Pod}e

§ 8r zákon a č. 5oolzooi Sb., správní řád a § r7oc zákona o poby'tu cizincŮ, a to u tohoto

Generálního konzulátu české ."pribllt.lr, se sídlem na ul. Antonor,ycha r3o, 79 o57 Lvov. O odvolání

rozhoduje Ministerstvo zahraničních věcí České republiltlr. Podle § z6 odst. 5 sPrárního řádu nemá

\iladi
(rk,n,

zástupce generálního konzula
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