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Oznámeňí o whtášení rrýběrového řízení č. 1/VŘ2017

Tajemník Městského úřadu Pec pod Sněžkou yyhlašuje v souladu s ustanovením § 7 zrákona č. 31212002 Sb., o
uřednících územních samosprávných celků a o změně někter,ých zé/r:on'ů, ve znění pozdějších předpisů, a dle
zékona č.26212006 Sb,, zákoník práce v platrrém mění, qýběrové řízení na obsazení pozice:

Referent/referentka stavebního odboru (stavebního úřadu) MěÚ Pec pod Sněžkou

Místo uýkonu próce: správní obvod MěÚ Pec pod Sněžkou

Druh prdce.. qýkon správních činností v přenesené působnosti na úseku stavebního úřadu a územního plánováni
na obecném stavebním úřadu I. stupně, ďle zál<ona ě. 18312006 Sb. o územním plánovrání a stavebním řádu ve

znéni pozdďlších předpisů a právních předpisů souvisejících

Druh pracovního poměru., na dobu neurčitou se zkušební dobou 3 měsíce

Ptatové zařazení: 8, až 10. platová třída dle NV č. 56412006 Sb., v platném zněni, o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejné správě, v platném mění a NV č,22212010 Sb., (katalog prací), v platném znění.

Předpoklódaný termín nústupu: L7.2077, popř. dle dohody

Pracovní místo lze obsadit uchazečem za splnění těchto podmínek:

1. Splňuje předpoklady pro vznik pracovního poměru uředníka ve smyslu ustanovení § 4 odst. 7 zákona, tj.
úředníkem se může státfyzická osoba, kíerá:

a) je státním občanem České republiky, popřípadě je cizím státním občanem amáv České republice trvalý
pobyt,

b) dosráhlavěku 18let,
c) je způsobilá k právním úkonům,
d) je bezúhonná ve smyslu ustanovení § 4 odst, 2 zál<ona,

e) ovládájednacijaryk.

2. Píedloží tyto doklady:

a) přihlrášku, která bude obsahovat §rto náležitosti

o jméno, příjmení a titul,
o dafum a místo narozeni,
o státní příslušnost,
o místo trvalého pobytrr,
o číslo občarrského prukazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
o datum a vlastnoruční podpis.

životopis s přehledem pruběhu zaměstnání s uvedením odborných znalostí a dovedností !ýkajících se
správních činností,

ýpis z evidence Rejstříku trestu ne starší než 3 měsíce (originál), u cizích státních příslušníků též
obdobný doklad osvědčující beáhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský
stát nevydává, doloži se bezúhonrrost čestn;ým prohlášením
ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzďěláni požadovaného směru,

b)

c)

d)



e) podepsané prohlášení uchazeče v následujícim nĚni: Poslqltnutím svých osobních údajů v rozsahu
podkladů pro přihlášku kuýběrovému řízení č. 1/VR/2017 Města Pec pod Sněžkou dávám ve smyslu
zákona č. l0I/2000 Sb., o ochraně osobních udajů a o změně něherych zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, souhlas k jejich zpracování a uchování. Jméno a příjmení, datum narození a vlastnoruční
podpis.

3. Splňuje další podmínky stanovené pro toto qýběrové řízení:

a) ukončil vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru
stavebního, architektonického nebo právnického směru, nebo vyšší odborné vzďěláni v oboru stavebnictví a
2 roky príxe v oboru stavebnictví, nebo sřední vzděláni s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky
praxe v oboru stavebnictví,

b) je znalý práce na PC (MS Office),
c) je držitelem platného řidičského prukazu sk. B a je aktivním řidičem,
d) má dobré komunikační aorganizační schopnosti,
e) je pečliqý, důkladný, spolehlivý a umí pracovat systematicky,
f) je flexibilní a psychicky odolný.

Výhodou uchazeče může být:

a) príxe v oboru (stavební činnost), praxe ve veřejné správě,
b) absolvování vstupního vzděláváni úředníka USC,
c) absolvování zkoušky zvláštni odborné způsobilosti pro správní činnosti při územním roáodování a při

rozhodoviárrí na úseku stavebního řádu a vyvlastrrění,
d) znalost světového cizího jazyka (AJ, NJ).

Lhůta, způsob a místo doručení přihlášek:

Přihlášku s přílohami včetně telefonického kontaktu musí uchazeč doručit nejpozději do středy 19. dubna 2017
do 16.00 hodin osobně na podatelnu Městského úřadu Pec pod Sněžkou, Pec pod Sněžkou 230, 542 21, nebo

poštou (rozhoduje podací razítko podatelny MěIJ) na adresu:

Městský úřad Pec pod Sněžkou
k rukám tajemníka
Pec pod Sněžkou 230
542 2l Pec pod Sněžkou

Uzavřenou (zalepenou) obálku označte heslem 
''REFERENT 

SO - ttVŘtZOtl - NEOTYÍRAT'.. Na obálce

musí b;it uvedena adres4 na niž je možné nabídku vrátit, Za okamžik předání nabídky v případě doručení poštou
je považován okamžik píevzeti zásilky adresátem, Poskytnuté osobní údaje uvedené v přihlášce budou
zpracovávány qýhradně pro účely tohoto výběrového řízeni v souladu s platrrými právními předpisy. Náležitosti
přihlášky jsou povinně poskytovanými údaji v souladu se zákonem č. 31212002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků a o změně někte4ých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Poskytnuté materiály obsahující
osobní údaje budou nazák|aďé žádosti po skončení qýběrového řízení neúspěšnému uchazeči vráceny.

Uchazeči budou pománi na osobní pohovor, ktený se bude konat do 7 dnů od termínu podrání písemných přihlášek

v budově MěÚ Pec pod Sněžkou v kancelaři starosty, Přesný termín ústního pohovoru bude uchazečům, kteří
budou na zékladě zaslaných přihlášek splňovat podmínky pro zařazeni do výběrového řízení, oznámen e-mailem,
popř. telefonicky, min. 3 dny před jeho konáním,

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vyhlášené výběrové íizenizrušit bez uvedení důvodu kdykoliv vjeho pruběhu

nebo nevybr at žádného uchazeěe.

Případné ďotary zodpoví tajemník MěÚ Pec pod Sněžkou Mgr. Michal Berger, tel. 499 896 114 nebo

7 24 07 7 7 66, e-mail: taj emnik@necpodsnezkou.cz.
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