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Výběrovéřízenína obsazení pracovního místa referenta stavebního
úřadu
Tajemnice Městského úřadu Města Všeruby
dle § 7 zákolrra é- 3t2l2w2Sb-, o úřednkích územníchsamosprávných celků
v platném znění a zákona č.262l20íJ6 Sb., zákonft pnice, v platném znění

vyhlašuie výběrwého ňzení na obsazení pracowtiho místa reíerenta
starrebnílro úřadu i,lěU Vš€rubý
prfu a músto yú}orrr pnáe:
- rftdrflr/úřeúrb starrcbrriho úřadu těstsl&Ého,íiadutÉenÉvFýkon ryerťy stawbního úřadu}
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- místo v,ýkonu práce: správníobvod města l/šeruby.

trůo$aúlnro rzjk otprrúho eonĚnt:
-

firzictá o§oba, ktená !e státním

offinem &, pffpadrĚ irzk*á osoba, kEná ie

cizím sUítním

občanerm a má wČmtrvalýpobvt,
-

dosažmívěku1,8let,

způsobilost k právním úkonům,
- občandcá a rnorálrní beaúhmmost - za beaút oílítosfrse neporražuje firuidd o§obao lrtená §/a
pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, nebo pro trestný čin spáchaný
z rredbabstí za iednání sorpiseilcí s vý*olem vefu}rp spávy, pokud se podb ziflloíta m tuto
osobu nehledí}ako by ne$a odsotzeila,
- oúi&iní jednacího jazyka a spirr,Ěnídailšúď, pMeokladt} pro vrýkom spnívnfolr fiímo§tí
sbnon Eítýtfi zvlášmími pnívnímipřdplsyDalšínožadavkv:
-vyso!CIšioldgé vz#Hní v magisterslérn neho bakaílifukán §tudiiíún prcgnlmu ye sfudijnfun
oboru,stavebního (obor pozemní stavby}. architektonic*ého nebo pnávniďého směnr - dle
álLélSB/2Ul6 Sb- {shlební ákon) ve mění pozdějšft*r pňedphů
- wš§ odbomé rzděHní v furu stalehnictví a 2 roky praxe v oboru ffiv€bnictví,
- střední vzdělání s nnatunitní zkoušltotl v oboru stavebnic$uí a 3 roky pra)G v oboru stavebnictví obor pozemnístaúy.
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{fraxe ye veňeír€ spnívě r*a rriseku stavebnítxl řlízení,
-zvláštní odbomá způsobilo§t na úseku územniho rozhodoviiní a starrehniho řádu {lze sloŽít i po
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- přesnost, pečtivost,spolehlivost samostatnost v rozhodování, zodpov&nost, qpoké pracovní
rrasazení,
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platové podmínkv:
Ble ák,č.26Zl2006 §b., :ákoníku prá*, v platnérn znění a nařízením vlády č-34X/2O17 5b", v platném
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lnformace: dovolená v délce 5 týdnů, příspěvek na penzijní připojištění, stravenky, zdravotní volno
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podobný doklad osvědčujícíbezúlronnost v,ydaný domovslcým státem pokud takový doklad
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