MĚSTO ŽANDOV – MĚSTSKÝ ÚŘAD
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
NA OBSAZENÍ PRACOVNÍHO MÍSTA

„VEDOUCÍ ODBORU VÝSTAVBY A DOPRAVY“
Místo výkonu práce: Městský úřad Žandov
Předpokládaný termín nástupu: ihned nebo dle dohody
Pracovní poměr: na dobu neurčitou se zkušební dobou 6 měsíců
Platové zařazení: 11. platová třída v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., a nařízením vlády č.
564/2006 Sb.
Požadované vzdělání:
a) VŠ v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního,
architektonického nebo právního směru
b) Vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví
c) Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru
stavebnictví
Požadavky na uchazeče:
- fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je
cizím státním občanem s trvalým pobytem na území ČR, starší 18 let
- zkouška zvláštní odborné způsobilosti při územním rozhodování a při rozhodování na úseku
stavebního řádu a vyvlastnění (ZOS)
- znalost zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve
znění pozdějších předpisů
- organizační schopnosti, komunikační schopnosti (včetně dobré vyjadřovací schopnosti
v písemném i mluveném projevu), přesnost, spolehlivost
- vysoké pracovní nasazení, odolnost vůči stresu
- způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost
- velice dobrá znalost práce na PC (MS Windows, MS Excel, MS Word)
- řidičský průkaz skupiny B, aktivní řidič
Ostatní předpoklady - výhodou:
- praxe ve státní správě
- znalost zákona o obcích, správního řádu, zákona o pozemních komunikacích
- schopnost naučit se ovládat další SW (SW Vita, Gramis)
- orientace v projektové dokumentaci se schopností čtení výkresů a mapových podkladů
Poznámka: úředník je povinen do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru prokázat zvláštní
odbornou způsobilost dle vyhlášky č. 512/2002 Sb.
Náležitosti písemné přihlášky uchazeče:
- jméno, příjmení a titul
- datum a místo narození
- místo trvalého pobytu
- státní příslušnost
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního
občana
- kontaktní telefon
- datum a podpis uchazeče

Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:
- strukturovaný životopis, ve kterém uvede údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných
znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, včetně zkoušek odborné
způsobilosti
- výpis z evidence rejstříků trestů né starší 3 měsíců, 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 dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
- lustrační osvědčení (nebo doklad o podání žádosti o vystavení lustračního osvědčení) a
čestné prohlášení podle § 4 zákona č. 451/1991 Sb.; neprokazují osoby narozené po 1.12.
1971)
- souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů, v tomto znění:
„V souladu s ust. § 5, odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlasím s tím,
aby moje osobní údaje, které tímto poskytuji Městu Žandov, byly tímto úřadem zpracovány pouze
pro účely výše uvedeného výběrového řízení.“

Lhůta pro podání přihlášky: 14.2.2018 do 12:00 hodin
Způsob podání přihlášky:
- písemně na adresu : Město Žandov
Náměstí 82
471 07 Žandov
- osobně do podatelny Městského úřadu Žandov, Náměstí 82, 471 07 Žandov
Obálku označte:
„NEOTVÍRAT – VŘ – VEDOUCÍ ODBORU VÝSTAVBY A DOPRAVY“
Výběrové řízení proběhne ve dvou kolech, a to pouze z řádně přihlášených zájemců. V prvním kole
komise z předložených dokumentů vybere vhodné kandidáty, kteří budou telefonicky pozváni do
druhého kola k ústnímu pohovoru, jehož účelem bude určit prvního v pořadí.
Z výběrového řízení budou vyřazeni uchazeči, kteří nesplní podmínky účasti ve VŘ uvedené v této
výzvě.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení i bez uvedení důvodu kdykoliv v jeho
průběhu zrušit nebo nevybrat žádného z uchazečů.
Upozornění :
uchazeči, kteří nebudou vybráni, si mohou vyzvednout materiály zaslané k výběrovému řízení na
podatelně Městského úřadu do dne 1.3.2018. Po tomto datu budou nevyzvednuté materiály
skartovány.

Zbyněk Polák
starosta města Žandov
Toto výběrové řízení je zveřejněno též na internetové adrese (kde naleznete i potřebné formuláře):
www.zandov.cz v záložce – úřední deska. Bližší informace na e-mailu: starosta@zandov.cz.
Vyvěšeno dne: 29.1.2018
Sejmuto dne:

