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Oznámení o vyhlášení výběrového řízení 

 

Město Sezimovo Ústí zastoupené tajemnicí Městského úřadu Sezimovo Ústí vyhlašuje výběrové 
řízení na pracovní místo  

 

REFERENT ODDĚLENÍ STAVEBNÍHO ÚŘADU NA ODBORU STAVEBNÍHO ÚŘADU, ÚZEMNÍHO 
PLÁNOVÁNÍ, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY MĚSTSKÉHO ÚŘADU SEZIMOVO ÚSTÍ 

 

Druh práce: referent oddělení Stavebního úřadu na odboru Stavebního úřadu, 
územního plánování, dopravy a životního prostředí Městského 
úřadu Sezimovo Ústí  

Místo výkonu práce:   Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí 

Platová třída pracovní pozice dle nař. vl. č. 341/2017 Sb., v platném znění:   10  

Předpokládaný nástup:    01.02.2020, příp. dle dohody 

Pracovní poměr:                      na dobu určitou jako zástup za nemoc, mateřskou a rodičovskou 
dovolenou (předpoklad trvání do 31.01.2022)      

Úvazek:   40 h / týden                                                       

 

Popis pracovního místa: 

- odborné zpracování správních rozhodnutí dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu, v platném znění a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění 

- výkon státního stavebního dozoru 
- spolupráce s dotčenými orgány státní správy a s orgány samospráv 

 

Základní předpoklady pro funkce (§ 4 zákona č. 312/2002 Sb.): 

- fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let  
- občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice 
- způsobilost k právním úkonům (plná svéprávnost)  
- bezúhonnost ve smyslu § 4 zákona č. 312/2002 Sb.  
- ovládání jednacího jazyka 

Kvalifikační předpoklady (§ 13a zákona č. 183/2006 Sb.) 

a) vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním 
oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru, 

b) vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví, nebo 
c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru stavebnictví. 
 
 



Další předpoklady na uchazeče: 

- znalost zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a jejich prováděcích a souvisejících 
předpisů  

- organizační a řídící schopnosti, komunikační dovednosti, příjemné a reprezentativní 
vystupování 

- aktivní přístup k řešení problémů 
- praxe a zkušenosti v oboru výhodou 
- dobrá znalost MS Office 
- dobrá znalost práce s prostředky informačních a komunikačních technologií 
- zkušenosti s projektovým managementem výhodou 
-    absolvování příslušné zkoušky zvláštní odborné způsobilosti dle zákona č. 312/2002 Sb. 

výhodou  

Podání přihlášky 

Písemnou přihlášku, včetně příloh, je nutno doručit v zalepené obálce označené heslem „VŘ 
referent oddělení SÚ - neotvírat“ nejpozději do 30.12.2019 do 11.00 h  na podatelnu Městského 
úřadu Sezimovo Ústí na adrese Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo 
Ústí. 
V případě dotazů je možno se obrátit na Ing. Miroslavu Svitákovou, tajemnici Městského úřadu 
Sezimovo Ústí, tel. 381 201 134, e-mail: m.svitakova@sezimovo-usti.cz  

Náležitosti přihlášky jsou: 

Jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého 
pobytu, případně adresa pro doručování; číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení 
k pobytu, jde-li o cizího státního občana; datum a podpis. 
Pro snadnější a rychlejší komunikaci může uchazeč jako dobrovolný údaj uvést e-mail, ID datové 
schránky, mobil.   

Přílohy přihlášky jsou: 

1. životopis uchazeče, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných 
znalostech a dovednostech týkajících se pracovního místa 

2. 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 

3. ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 

4. souhlas s evidováním osobních údajů dle vzoru č. 1 

Výhrada vyhlašovatele: 

Město Sezimovo Ústí si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů nebo výběrové zřízení zrušit. 
Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly. 

 

Sezimovo Ústí, dne 05.12.2019 

 
 
 
Ing. Miroslava Svitáková v.r. 
tajemnice Městského úřadu Sezimovo Ústí 
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