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Dr. E. Beneše 25 257
51 Bystřice

Veřejná výzva
Tajemnice Městského úřadu Bystřice
oznamuje vyhlášení veřejné výzvy
na obsazení pracovní pozice

úředník územního samosprávného celku –
referent/ka územního plánování a stavebního řádu
Popis práce:
•
•

výkon agendy stavebního úřadu
další úkoly zadané vedením města

Odměňování: zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění, platová třída 10
Místo výkonu práce: Městský úřad Bystřice se sídlem Dr. E. Beneše 25, Bystřice, 257 51, celé
správní území
Pracovní poměr: na dobu neurčitou se zkušební dobou v délce 3 měsíců
Nástup: nejdříve od 01.07.2022
Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
- je státní občan ČR, popřípadě fyzická osoba – cizí státní příslušník s trvalým pobytem v ČR
- věk minimálně 18 let
- bezúhonnost
- svéprávnost
- zdravotní způsobilost
- ovládá jednací jazyk
Požadavky zaměstnavatele:
- vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu oboru stavebního,
architektonického nebo právnického směru
- nebo vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví
- nebo střední odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru stavebnictví
Doplňující předpoklady:
- zvláštní odborná způsobilost při územním rozhodování, v územním plánování nebo při
rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění – výhodou
- znalost softwaru VITA
- znalost správního území města Bystřice
- výborné organizační a komunikační schopnosti, umění jednat s lidmi, schopnost se
rozhodovat
- schopnost pracovat samostatně i v kolektivu, analytické myšlení
- ochota se dále vzdělávat
- zodpovědnost a spolehlivost, časová flexibilita a pracovní nasazení
- řidičský průkaz skupiny B
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Náležitosti přihlášky:
- jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého
pobytu, číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního
občana, kontaktní údaje uchazeče (číslo telefonu a e-mailová adresa), soupis příloh, datum
a podpis uchazeče, souhlas se zpracováním osobních údajů.
K přihlášce zájemce připojí:
- motivační dopis, strukturovaný životopis, souhlas se zpracováním osobních údajů, výpis
z Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad
osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad není vydán,
doloží se bezúhonnost čestným prohlášením, ověřenou kopii dokladu o nejvyšším
dosaženém vzdělání, čestné prohlášení o délce praxe, době jejího výkonu a její povaze.
Lhůta, způsob a místo pro podání písemné přihlášky:
Písemnou přihlášku s požadovanými doklady je možno v označené uzavřené obálce buď osobně
předat v podatelně Městského úřadu nebo ji zaslat na adresu: Město Bystřice, Dr. E. Beneše 25,
257 51 Bystřice, do 20. června 2022 do 9:00 hodin (o datu podání rozhoduje podací razítko
podatelny MěÚ Bystřice nebo podací razítko pošty).
Zalepenou obálku označte:

„NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ VÝZVA – referent SÚ“
Zadavatel si vyhrazuje právo žádného zájemce nevybrat a od veřejné výzvy odstoupit nebo ji zrušit
bez udání důvodu, a to kdykoliv v jeho průběhu i po vyhodnocení. Zájemce nese náklady, které mu
účastí na výběrovém řízení vznikly.
V Bystřici dne 31.05.2022

Alexandra Malknechtová, DiS., tajemnice MÚ, v. r.
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