
 

 

 

 

_____________________________________________________
          č.j. OUVY 1104/2017

          dne: 22.11.2017 
  

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ  

Luděk Skalický, DiS., starosta obce Výprachtice 

vyhlašuje v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících 

územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, 

výběrové řízení na obsazení pozice: Referent(ka) stavebního úřadu 

(na dobu určitou po dobu výkonu funkce uvolněného člena zastupitelstva 

stávajícího referenta stavebního úřadu) 
 

s místem výkonu práce na Obecním úřadě Výprachtice, 561 34 Výprachtice 3 
 

Předpoklady pro vznik pracovního poměru jsou stanoveny ustanovením § 4 zákona 

č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých 

zákonů, jedná se zejména o: 

 

 státní občanství ČR, popř. občanství cizího státu s trvalým pobytem v České 

republice a splnění podmínek dle zákona č. 326/1999 Sb., ve znění zákona 

140/2001 Sb. 

 věk minimálně 18 let 

 způsobilost k právním úkonům 

 znalost jednacího jazyka 

 bezúhonnost ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 zákona č. 312/2002 Sb. 

Jiné požadavky podle ustanovení § 6 odst. 2 písm. d) zákona č. 312/2002 Sb., o 

úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů: 

 vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu 

ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru, 

nebo - vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru 

stavebnictví, nebo - střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví 

a 3 roky praxe v oboru stavebnictví. 

 praxe  ve veřejné správě výhodou 
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 zkouška zvláštní odborné způsobilosti při územním rozhodování a při 

rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění - výhodou 

 výborné organizační a komunikační schopnosti 

 znalost práce s PC 

 řidičské oprávnění skupiny B  

Náležitosti přihlášky podle § 6 odst. 3 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících 

územních samosprávných celků a o změně některých zákonů: 

 jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče, státní 

příslušnost uchazeče, místo trvalého pobytu uchazeče, číslo občanského 

průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního 

občana, datum a podpis uchazeče 

Doklady, které je nutné podle ustanovení § 6 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o 

úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů připojit k 

přihlášce: 

 životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných 

znalostech a dovednostech týkajících se správních činností 

 výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců, u cizích státních 

příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským 

státem 

 ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 

Platová třída – 10 

Platové podmínky se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a nařízením vlády 

č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, 

ve znění pozdějších předpisů).  

Přihlášku s požadovanými doklady doručte v písemné podobě v zalepené obálce 

s označením „Výběrové řízení – referent stavebního úřadu“ nejpozději do 11. 12. 

2017 do 14:00 hod. na adresu: Obecní úřad Výprachtice, 561 34 Výprachtice 3. 

 

Dne 22. 11. 2017 

 

…………………………... 

Luděk Skalický, DiS. 

starosta 
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