městský úřad
Oznámení Města Lázně Bohdaneč o vyhlášení výběrového řízení na pozici:
referent územního plánování a stavebního řádu
Městského úřadu Lázně Bohdaneč
stavebního odboru
Tajemnice Městského úřadu vyhlašuje podle § 7 zákona č. 312/2002 o úřednících územních
samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na obsazení pozice
referent územního plánování a stavebního řádu.
Místo výkonu práce: Městský úřad Lázně Bohdaneč
Platové zařazení: 10. platová třída
Popis pracovní pozice:
- výkon státní správy na úseku stavebního řádu,
- provádění kontrolních prohlídek staveb, výkon státního dozoru ve věcech územního plánovaní a
stavebního řádu,
- rozhodování o přestupcích fyzických osob a správních deliktech právnických osob a fyzických osob
podnikajících, podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů,
- vyměřování správních poplatků za vydávaná rozhodnutí, ukládání pokut za přestupky a správní delikty,
- projednávání a řešení podnětů a stížností občanů,
- příprava podkladů pro informace občanům, jiným úřadům a institucím, zpracovávání pravidelných
statistických hlášení pro Český statistický úřad,
- příprava archivace dokumentace a dokladů z činnosti stavebního odboru.
Zákonné požadavky na zájemce:
dle § 4 odst. 1 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů,
tj. fyzická osoba, která:
- je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má
v České republice trvalý pobyt,
- dosáhla věku 18 let,
- je způsobilá k právním úkonům,
- je bezúhonná ve smyslu § 4 odst. 2 zákona,
- ovládá jednací jazyk.
dle § 13a zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů:
- vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru
stavebního, architektonického nebo právnického směru,
- vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví, nebo
- střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru stavebnictví.
Další kvalifikační požadavky na zájemce:
- orientace v právních předpisech týkajících se samosprávy a státní správy, zejména zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 499/20006 Sb.,
o dokumentaci staveb, vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, vyhlášky
503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu,
vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby,

-

výhodou uchazeče bude doložení zvláštní odborné způsobilosti dle zák. č. 312/2002 Sb. ve znění
pozdějších předpisů – při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a
vyvlastnění,
vysoké pracovní nasazení,
znalost práce s výpočetní technikou,
pečlivost, odpovědnost, spolehlivost, samostatnost i týmový přístup,
efektivní komunikace,
ochota dále se vzdělávat,
řidičské oprávnění skupiny B.

Nabízíme:
- stabilní zázemí úřadu územní samosprávy,
- mimořádné odměny,
- 5 týdnů dovolené, 3 dny placeného zdravotního volna,
- podporu profesního i osobního rozvoje, systém dalšího vzdělávání,
- stravenky,
- příspěvek na penzijní připojištění.
Písemná přihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti:
- jméno, příjmení a 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 zájemce.
K písemné přihlášce zájemce připojí tyto doklady:
- strukturovaný profesní životopis včetně údajů o praxi, odborných znalostech a dovednostech, týkajících
se požadavků výběrového řízení,
- 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.
Lhůta pro podání přihlášky: do 12. 7. 2022 do 10:00, obálku označte slovy: Neotvírat – Výběrové řízení –
referent územního plánování a stavebního řádu.
Předpokládané datum nástupu: dohodou
Způsob podání přihlášky: osobně nebo poštou na adresu Město Lázně Bohdaneč, Masarykovo nám. 1, 533 41
Lázně Bohdaneč (rozhodující jsou údaje na podacím razítku pošty nebo podatelny městského úřadu).
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu.
Lázně Bohdaneč dne 23. 6. 2022
Jitka Vomlelová
tajemnice
Vyvěšeno na úřední desce:

Sejmuto z úřední desky:

