Statutární město Brno - městská část Brno-Žebětín
se sídlem Křivánkovo nám. 35, 641 00 Brno
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Tajemnice ÚMČ Brno-Žebětín
vyhlašuje výběrové řízení dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zákon č. 312/2002 Sb.) na pozici úředníka/úřednice

právník stavebního úřadu
s místem výkonu práce ÚMČ Brno-Žebětín, Křivánkovo nám. 35, Brno
Charakteristika pracovního místa:
Vedení právní agendy a právního poradenství na úseku stavebního řádu v záležitostech
stavebního odboru. Činnost zahrnuje ukládání předběžných opatření, provádění výkonů
rozhodnutí, projednávání přestupků občanů a správních deliktů právnických osob dle
stavebního zákona včetně ukládání pokut. (Zkrácený pracovní úvazek.)
Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
 státní občanství ČR nebo cizí státní příslušník s trvalým pobytem v ČR
 věk minimálně 18 let
 způsobilost k právním úkonům
 bezúhonnost
 dobrá znalost českého jazyka
Požadavky zaměstnavatele:
 vysokoškolské vzdělání v bakalářském či magisterském studijním programu v oboru
právo,
 znalost problematiky stavebního zákona a souvisejících právních předpisů,
 orientace v právních předpisech vztahujících se k činnosti obcí,
 dobrá znalost práce na PC,
 dobrá znalost českého jazyka,
 velmi dobré komunikační schopnosti,
 vysoké pracovní nasazení, odpovědnost, pečlivost, spolehlivost, flexibilita,
samostatnost, psychická odolnost, ochota se vzdělávat.
 zdravotní způsobilost
Výhodou:
 zkouška zvláštní odborné způsobilosti
 praxe ve veřejné správě
 znalost cizího jazyka (angličtina, francouzština, němčina)
Platové podmínky
se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízením
vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
(platová třída 10, platový stupeň dle uznatelné praxe).

Náležitosti písemné přihlášky:
Jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého
pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního
příslušníka), datum a podpis.
Doklady přiložené k přihlášce:
Strukturovaný životopis
Výpis z evidence rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)
Ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Termín nástupu do pracovního poměru:
Bližší informace:

co nejdříve
546 217 110

Písemnou přihlášku s příslušnými doklady předejte či zašlete v uzavřené obálce
označené názvem „Výběrové řízení – právník stavebního úřadu“ do 30. května 2021 na
adresu:
ÚMČ Brno-Žebětín
Křivánkovo nám. 35
641 00 BRNO
Přihláška musí obsahovat předepsané náležitosti a přílohy, bez nich není úplná a nemůže
být zařazena k ostatním přihláškám na obsazované funkční místo.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu zrušit.

