Obec Černilov, IČ 00268674
Starosta Obce Černilov vyhlašuje v souladu s ust. § 6 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

VEŘEJNOU VÝZVU
Výběrové řízení na obsazení místa „referent stavebního úřadu“
Místo výkonu práce:

Obecní Úřad Černilov, Černilov 310, 503 43

Pracovní poměr:

Plný pracovní úvazek na dobu neurčitou

Nástup:

15. 1. 2023, popř. dle dohody

Platové zařazení:

Dle nařízení vlády ČR č. 341/2017, o platových poměrech zaměstnanců ve
veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

Vznik pracovního poměru úředníka stavebního úřadu § 4 odst. 1 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících
územních samosprávných celků a změně některých zákonů (zákon o úřednících), ve znění pozdějších
předpisů, je nutno splnit podmínky stanovené zákonem o úřednících, podmínky nařízení vlády
č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, požadavky
nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě a další předpoklady pro
výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem, kterým je zákon č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Kromě splnění podmínek stanovených zákonem o úřednících a výše uvedenými nařízeními vlády musí
tedy úředník vykonávající činnost stavebního úřadu splnit kvalifikační požadavky pro výkon činnosti na
obecném stavebním úřadu, které jsou uvedeny v § 13a stavebního zákona.
V § 13a odstavci 2 stavebního zákona jsou stanoveny následující kvalifikační požadavky vzdělání
a praxe fyzických osob:
a) vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním
oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru,
b) vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví, nebo
c)střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru stavebnictví
Další požadavky:
-

SŠ/VŠ vzdělání se specializací stavebnictví nebo právo ve stavebnictví (viz. výše)
chuť do práce v malém přátelském kolektivu a k jednání s žadateli
znalost právních předpisů vztahujících se k vykonávané agendě, zejm. stavební zákon včetně
souvisejících vyhlášek, správní řád, zákon o obcích
orientace v projektové dokumentaci, schopnost práce s mapovými podklady a územním plánem,
čtení v katastrálních mapách
schopnost samostatného výkonu práce, analytické a koncepční myšlení
uživatelskou znalost práce v MS Office
řidičský průkaz sk. B – aktivní řidič
pečlivost, systematičnost, důslednost, kladný vztah k administrativě

-

absolvování zkoušky odborné způsobilosti na úseku územního rozhodování, stavebního řádu
a vyvlastnění výhodou,
praxe ve veřejné správě výhodou
ochota dále se vzdělávat, samostatnost, spolehlivost
zkušenosti se spisovou službou a s archivací výhodou

Náležitosti písemné přihlášky:
-

jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo
občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum
a podpis uchazeče
K přihlášce uchazeč připojí následující doklady:

-

-

-

strukturovaný životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech
a dovednostech týkajících se správních činností, případně doklad o zkoušce zvláštní odborné
způsobilosti
výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad
osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát
nevydává, dokládá se bezúhonnost čestným prohlášením
ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely výběrového řízení, ve smyslu
zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů ve znění pozdějších předpisů

Lhůta pro podání přihlášky:
do 12. 12. 2022 do 12 hodin

Místo a způsob podání přihlášky:
Požadované doklady v uzavřené obálce s uvedením „Výběrové řízení – referent stavebního úřadu“
doručí uchazeč osobně nebo zašle poštou na adresu Obecní úřad Černilov, Černilov 310, 503 43.
Další informace:
Bližší informace podá Iva Stehlíková, tel.: 602 741 353, e-mail: stavebni.urad@cernilov.cz .
Obec Černilov si vyhrazuje právo změnit, doplnit nebo prodloužit tuto veřejnou výzvu, popř. od ní
odstoupit nebo tuto veřejnou výzvu kdykoliv v jejím průběhu zrušit

Ing. PETR
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Ing. Petr Staša, starosta obce

