
MĚ§T@ v§ffiKt$ffiy
lřreruby čp. 2,330 76 Weruby u Plzně

Výběrovéřízení na obsazení pracovního místa referenta stavebního
úřadu

Tajemnice Městského úřadu Města Všeruby
dle § 7 zákolrra é- 3t2l2w2Sb-, o úřednkích územních samosprávných 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

rrnth prfu a músto yú}orrr pnáe:
- rftdrflr/úřeúrb starrcbrriho úřadu těstsl&Ého,íiadu tÉenÉv Fýkon ryerťy stawbního úřadu}

surazlem 1rO"

- prlaou* poměrrn dotu mrtiml,
- místo v,ýkonu práce: správníobvod města l/šeruby.
trůo$aúl nro rzjk otprrúho eonĚnt:
- firzictá o§oba, ktená !e státním offinem &, pffpadrĚ irzk*á osoba, kEná ie cizím sUítním
občanerm a má wČmtrvalýpobvt,
- dosažmívěku 1,8let,
- způsobilost k právním úkonům,
- občandcá a rnorálrní beaúhmmost - za beaút oílítosfr se neporražuje firuidd o§obao lrtená §/a
pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, nebo pro trestný čin spáchaný
z rredbabstí za iednání sorpiseilcí s vý*olem vefu}rp spávy, pokud se podb ziflloíta m tuto
osobu nehledí}ako by ne$a odsotzeila,

- oúi&iní jednacího jazyka a spirr,Ěnídailšúď, pMeokladt} pro vrýkom spnívnfolr fiímo§tí
sbnon Eítýtfi zvlášmími pnívními přdplsy-

Další nožadavkv:
-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.
Vrýhodou:

{fraxe ye veňeír€ spnívě r*a rriseku stavebnítxl řlízení,
-zvláštní odbomá způsobilo§t na úseku územniho rozhodoviiní a starrehniho řádu {lze sloŽít i po
násnupu}

-aktimí znabst pnfu na FC (Word, Exel, lnternď},
-fbxibilita, kornunikační sclropnosti {včetně dobré vyjadřovací schopnosti v písernnérn i mluveném
proíew}
- přesnost, pečtivost,spolehlivost samostatnost v rozhodování, zodpov&nost, qpoké pracovní
rrasazení,
- ochota učit se í}fi/ým věcem, psychícká odolnost,
+idičský průkaz drupíny B.
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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
aměr*í {§--l&-p§atmrá tťída ď}* dcsažexÉ&lc qfizdě|iář§§ a zawtrhefuw př*x§, tf sEi$adtx s §egislatĚvcu §ae

přmwt i osobní pffiSa§ek}"

Mpffi**rÉl&*p: břeem ?(B3e, pffipďně dk ds*§§ďV

lnformace: dovolená v délce 5 týdnů, příspěvek na penzijní připojištění, stravenky, zdravotní volno
FísemnÉí pfiý{áňka lxtmre& ffisí gh*rrlrrat:
- jxv*#r*n- ffi rurení, {§&r§,

-da{s.arc? a n*fu'ttp lliar&rem§"

- státní přís§ušnosŤ,

- místo trvalého pobytu,
* kexta*g*í adresrr,teHorr rtek woji *rna!} adresu,
- čís§tl agffixt**#w pr&kaaw *ebo ## &§rkdq§ o repokgtí k pfipe*, @{§ * c§m?eo se{e,xfito
elffina"

- dattlm a podpis uchazeče"
přílohv k přihlrášce:

- žiwŤop$s s e,nredergíťť, udaj& * dcgsap,aďních uaí§&áŘfoh a o cdknrffi zsmlmMn a
de€díiffitd! {ý*ffiffit se ryx-§w#a trnmďá

- vfu&s z e*idenre frei§říktl §§tš1 ťp §seí§3 í§*§&§" tg §íuffi} §§á&Be*a @§asfu§*r} #ž
podobný doklad osvědčující bezúlronnost v,ydaný domovslcým státem pokud takový doklad
domovstný sEiát netrydiá*á, do|oží se bezúhenno§t čest*ým prohlášen*,n

- siĚře§Tiá k.op*e ďskfudu c nej@§m dcxfuném tredě{;§trí, popř-*wéFese*nx kop§i c *@žeť§íZaZ
* fudate§lfuďate§ka v pffi**áfu rnwe& wmS raas&*s§t řsá§e*pa* dc aaměstra*reí

- souhfias ke eprwr.*xí a udww**r{ owfotklr úda§e d&e aákena č-l@í&sffi §b., *ř{rl§§ c dlra*ě
osobních údajů a o změně néktených zákonů

ifi*to, pfuob a §růta godtirri Ňťffikr*
- pšto*a rga adr§§§: hfiě#ý úfud Wer§&, @a*ma, Wercby 2, sffi X6 Vi§eíglfuy a.l Fffi, eúe{í
řts?ftfiro r**re@ s dgteffi} ?&&3m§, s ommffigl eáíw * §Ě|Eyť{n&T * !řSfuÉ ňÍu§f -
reíereírt §la!řebfl ího riffil'-
nebo
- Megdat ewfu# ura M&tský lffid Wš*ť§Jfoť" p€}ďa€siíla, tíšeru$ 2, 33S 16 Všeruby {, P§z§,Ě,
ge§p*rgefi s &grt Z§_E*&§E{! dí} x!.§} M*& s wpful&n áeál&s * ff8§§trfíft&T - sfefuaryÉ
*fuxí-*er#ffiffiffil".

$lašouatel ď vrimlarrie eÉuo kdr&olll vprlběhu úbětovétp říz€ní toto zn!šit rrebo nevybrat
ádnélnzud-.*ói.
Fo t*onóeď uýběíorÉho fulú tfibu smbrrírri údai a vffi z§t ŇJý &,
uMůmdoponfunuzffiou

B§Éí ffionre pofi ledo.ttí,úřa&r m tel &?ll!rí.§Zí,L rrcbo mfuri starchtfrp úřadu na tel
&!§Tllrlyín-

Ve \l§erubeďr úre 22.12(m
Bc.Markéta tknková
bFmnb i,téÍr\r§enůY

VýtěrfiÉ fuení ie zveřejŇno t€ na -mtenmoÉ adrecg http:/^ť[w.v§rulrymesba.

llyĚšeno:22.7-Xra'n'W'?r, 
ft-iq-aú ! / J,tuz š#="/ / -,
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