MĚSTO HRANICE

Tajemník Městského úřadu Hranice,
se sídlem Pernštejnské nám. 1, 753 01 Hranice, IČO 00301311,
dle § 7 odst. 3 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
vyhlašuje
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na místo referenta státní správy na úseku územního plánování
Městského úřadu Hranice
Platová třída: 10 (dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a
Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve
veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů)

Termín nástupu:

září 2022, případně dle dohody

Pracovní poměr na dobu: určitou (zástup za rodičovskou dovolenou - v souladu s § 10
zák. č. 312/2002 Sb.)
Odborné a osobní požadavky pro výkon správní činnosti:
 vysokoškolské vzdělání architektonického směru, autorizace pro obor územní
plánování nebo bez specifikace oboru, nebo
 vysokoškolské vzdělání uznané pro autorizaci v oboru územní plánování (dle Usnesení
představenstva ČKA č. 1/PŘ/AR/2014, nebo
 vysokoškolské vzdělání příbuzného oboru, uznaného pro autorizaci v oboru územní
plánování (dle Usnesení představenstva ČKA č. 1/PŘ/AR/2014) nebo vysokoškolské
vzdělání se stavebním zaměřením.
 orientace v zákoně č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů a v oblasti správního práva,
 zkouška zvláštní odborné způsobilosti dle vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné
způsobilosti úředníků územních samosprávných celků - výhodou
 praxe ve veřejné správě - výhodou
 znalost problematiky územních samosprávných celků - výhodou
 flexibilita, vysoké pracovní nasazení, odpovědný přístup k plnění úkolů
 odolnost vůči stresu, asertivní jednání,
 schopnost samostatně rozhodovat a přijímat za rozhodnutí odpovědnost,
 ochota dále se vzdělávat,
 znalost práce s výpočetní technikou (e-mail, práce s internetem, práce s kancelářskými
aplikacemi),
 praxe v oboru územního plánování výhodou - výhodou
 oprávnění k řízení motorových vozidel skupiny B
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Další požadované předpoklady dle § 4 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků a o změně některých dalších zákonů:
1) Státní občan České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a
má v České republice trvalý pobyt.
2) Věk min. 18 let, způsobilost k právním úkonům, ovládání jednacího jazyka.
3) Bezúhonnost – za bezúhonnou se pro účely tohoto zákona nepovažuje fyzická osoba,
která byla pravomocně odsouzena
a) pro trestný čin spáchaný úmyslně, nebo
b) pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy,
pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, jakoby nebyla odsouzena.
Přihláška uchazeče musí obsahovat:
- jméno, příjmení, titul
- datum a místo narození
- státní příslušnost
- místo trvalého pobytu
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladů o povolení k pobytu, jde-li o cizího
státního občana
- datum a podpis uchazeče
Přílohy k přihlášce:
 životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a
dovednostech týkajících se správních činností, telefonní kontakt
 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
 souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro účely tohoto výběrového
řízení, ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném
znění
 kopie řidičského průkazu
Nabízíme:
 dovolená v rozsahu 5 týdnů
 3 dny zdravotního volna
 stravenky
 plavenky
 příspěvek na léčebnou, rehabilitační, preventivní a rekondiční péči
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Místo, způsob a lhůta podání přihlášky:
 poštou na adresu: Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. 1, 753 01 Hranice
(podací razítko nejpozději s datem 22.08.2022 s označením obálky "NEOTVÍRAT –
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – ÚP", nebo
 odevzdat osobně na Městském úřadu Hranice, Pernštejnské nám. 1, podatelně
v uzavřené obálce s označením "NEOTVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – ÚP"
nejpozději do 22.08.2022 do 17:00 hodin.

Mgr. Vojtěch Bušina
tajemník MěÚ

Hranice 05.08.2022

Bližší informace poskytne Ing. Dagmar Čabalová,
vedoucí Odboru rozvoje města a investic MěÚ Hranice, tel. 581 828 200

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu výběrového řízení toto bez uvedení důvodu
zrušit nebo pracovní místo neobsadit.
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