MĚSTO HOŘOVICE
Palackého náměstí 2
268 01 Hořovice

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Tajemník MěÚ Hořovice
tímto oznamuje
v souladu s ustanovením § 7 odst. 3 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných
celků, v platném znění (dále jen zákon o úřednících), vyhlášení výběrového řízení na obsazení
pracovního místa
samostatný odborný referent/ka odboru výstavby a životního prostředí
Pracovní náplň: výkon státní správy na úseku územního rozhodování a stavebního řádu, vedení
územního a stavebního řízení, vydávání rozhodnutí případně jiného opatření stavebního úřadu,
provádění kontrolních prohlídek stavby, povolování užívání staveb, poskytování územně plánovacích
informací
Místo výkonu práce: Městský úřad Hořovice, katastrální území města Hořovice a správní obvod
Městského úřadu Hořovice.
Platové zařazení: 9. případně 10. platová třída, dle NV č. 564/2006 Sb. v platném znění
Pracovní poměr: na dobu neurčitou, zkušební doba 3 měsíce
Předpokládaný den nástupu: 1. 11. 2017 nebo dle dohody
Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících
ve znění pozdějších předpisů:
• fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, plně svéprávná
• státní občan České republiky, popřípadě cizí státní občan s povoleným trvalým pobytem na
území České republiky, ovládající jednací jazyk,
• bezúhonnost
Jiné požadavky stanovené územním samosprávným celkem pro vznik pracovního poměru:
• minimálně středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví
• vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním
oboru stavebního, architektonického nebo právního směru, případně vyšší odborné vzdělání
v oboru stavebnictví výhodou (kvalifikační požadavky dle § 13a zákona č. 183/2006 Sb.)
• znalost práce na PC, minimálně office excel, word
• řidičské oprávnění skupiny „B“,
• znalost geografických informačních systémů výhodou
• zkouška zvláštní odborné způsobilosti na úseku územního rozhodování, stavebního řádu a
vyvlastnění výhodou
Uchazeč podá k územnímu samosprávnému celku PÍSEMNOU PŘIHLÁŠKU, která musí
obsahovat tyto náležitosti:
• 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
kontaktní spojení GSM a e-mailová adresa
datum a podpis uchazeče

Doklady, které zájemce připojí k přihlášce:
• životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a
dovednostech
• výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též
obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad
domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
• seznam předmětů, které byly součástí dosaženého nejvyššího vzdělání v průběhu studia s
uvedením výsledků jednotlivých zkoušek (kopie)
• ověřená kopie o případném vykonání zvláštní odborné způsobilosti
Lhůta pro podání přihlášky: nejpozději do 13.00 hod. dne 13. 10. 2017
Místo a způsob podání přihlášky:
budova Městského úřadu Hořovice, Palackého náměstí 2, podatelna umístěná v přízemí.
Přihláška bude podána v zalepené obálce, označené v levém horním rohu textem: „NEOTVÍRAT Výběrové řízení – samostatný odborný referent/ka odboru výstavby a životního prostředí “
Adresa, na kterou lze přihlášku ve výše uvedené lhůtě odeslat:
Městský úřad Hořovice
Palackého nám. 2/2
268 01 Hořovice
Poučení uchazeče dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých
zákonů Osobní údaje poskytnuté uchazečem v přihlášce a jejích přílohách městu Hořovice jako správci
jsou povinně poskytovanými údaji pro účely výběrového řízení v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o
úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů. Neposkytnutí požadovaných
osobních údajů má za následek vyřazení uchazeče. Po posouzení přihlášek výběrovou komisí budou
uchazeči informováni o výsledku výběrového řízení na adresu uvedenou v přihlášce. Nebudou žádní
další příjemci osobních údajů uchazeče.
Po ukončení výběrového řízení je možné si osobně vyzvednout předložené doklady do 30. 11. 2017 na
odboru organizačním a obecní živnostenský úřad, Palackého nám. 640, v kanceláři č. 108. Po uplynutí
této lhůty budou doklady skartovány.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení i bez uvedení důvodu kdykoliv v jeho průběhu
zrušit, nebo nejmenovat žádného z uchazečů, kteří doručili přihlášku do funkce samostatný
odborný referent/ka odboru výstavby a životního prostředí.

V Hořovicích 11. 9. 2017

Bc. Michal Hasman MPA, v.r.
tajemník Městského úřadu Hořovice

