Tajemnice Městského úřadu Domažlice
oznamuje na základě § 7 odst. 3 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných
celků, a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, vyhlášení
výběrového řízení na obsazení funkčního místa
správní referent pro úsek stavebního úřadu
1. Rámcový popis pracovní náplně:
- zajišťování všech odborných agend na úseku stavebního řádu v souladu se stavebním zákonem a
dalšími právními předpisy
1. Zákonné předpoklady:
– státní občanství ČR; u fyzické osoby, která je cizím státním občanem, trvalý pobyt v ČR
– dosažení věku 18 let
– způsobilost k právním úkonům
– bezúhonnost
– znalost jednacího jazyka
2. Požadavky:
- Kvalifikační požadavky podle § 13a odstavce 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon:
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.
– dobrá uživatelská znalost práce na PC podmínkou
– samostatnost, spolehlivost, pečlivost a zodpovědnost
– dobré komunikační schopnosti
– řidičské oprávnění skupiny B
3. Uchazeč podá písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:
– jméno, příjmení uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost a místo trvalého pobytu
– číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
– datum a podpis uchazeče
4. K přihlášce je nutno přiložit:
– strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech týkajících se
správních a administrativních činností
– výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
– ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Odměňování dle nařízení vlády 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě
– platová třída: 10
– pracovní poměr na dobu neurčitou
Bližší informace : Ing. Ivana Sladká, ved. odboru výstavby a územního plánování, tel.379719184
Přihlášku s požadovanými doklady zašlou uchazeči nejpozději do 15. 2. 2018 v uzavřené
obálce označené „NEOTVÍRAT – VŘ referent SÚ“na adresu:
Město Domažlice, odbor kancelář starosty MěÚ, náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vyhlášené výběrové řízení kdykoliv zrušit, či nevybrat žádného
z přihlášených uchazečů/uchazeček.
Ing. Milena Vlčková, v.r.
tajemnice MěÚ Domažlice

