Vážení klienti,
v období od 4. ledna 2021 do 17. ledna 2021 je pracoviště Oddělení pobytu cizinců Jihomoravský kraj
zcela uzavřeno z důvodu stěhování. Nově bude toto pracoviště otevřeno ode dne 18. ledna 2021 na
adrese Tuřanka 115, Brno-Slatina.
Z tohoto důvodu:
1. Takzvaná registrace cizinců po příjezdu na území České republiky včetně pořízení údajů nezbytných
pro výrobu průkazu o povolení k pobytu bude prováděna až od 18. ledna 2021. Za zmeškání zákonných
lhůt pro registraci po příjezdu v důsledku uzavření pracoviště, nebudou cizinci nikterak sankcionováni.
2. V období od 4. ledna 2021 do 17. ledna 2021 bude potvrzení o splnění podmínek pro vydání
zaměstnanecké karty, modré karty nebo karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance vydáváno
pouze na základě písemné žádosti zaměstnavatele nebo cizince.
3. Do 17. ledna 2021 používejte prosím pro písemný kontakt s pracovištěm Odboru azylové a migrační
politiky v Brně stále adresu: Hněvkovského 30/65, 617 00 Brno.
4. Neodkladné záležitosti (například vydání výjezdního příkazu) můžete vyřešit na ostatních
pracovištích odboru azylové a migrační politiky, zejména pak v Jihlavě, Zlíně nebo Přerově. Sledujte
však prosím podmínky přístupu na tato pracoviště, které jsou uvedeny v rubrice „Kontakty“
(https://www.mvcr.cz/clanek/sluzby-pro-verejnost-informace-pro-cizince-kontakty.aspx).
5. Hodláte-li podat žádost o pobytové oprávnění, která musí být podle zákona podána osobně (tedy
žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu včetně zaměstnanecké karty, žádost o vydání
povolení k přechodnému pobytu, žádost o vydání povolení k trvalému pobytu, žádost o udělení nebo
prodloužení platnosti dlouhodobého víza za účelem strpění) můžete tak učinit až od 18 ledna 2021.
Tyto žádosti v žádném případě neposílejte na pracoviště poštou nebo do datové schránky Ministerstva
vnitra ! Budou Vám vráceny zpět.
Skutečnost, že pracoviště odboru azylové a migrační politiky v Brně bylo uzavřeno, bude posouzena
jako důvod na Vaší vůli nezávislý, který Vám bránil ve včasném podání žádosti, která má být podle
zákona podána osobně. Totéž platí i pro případ, že Vám byla stanovena výzvou lhůta k tomu, abyste
ke své žádosti předložil doklad, který nelze zaslat poštou (cestovní pas).
6. S obecnými dotazy k agendě pobytu cizinců na území České republiky se prosím obracejte na
informační linku Ministerstva vnitra na čísle 974 820 680. Telefonické objednání k návštěvě pracoviště
odboru azylové a migrační politiky v Brně v době od 4. ledna 2021 do 17.1.2021 nebude možné.
Děkujeme za pochopení.

