Statutární město Brno, Úřad městské části Brno-Maloměřice a Obřany
OZNÁMENÍ
o vyhlášení výběrového řízení č. 3/2022
Tajemník ÚMČ Brno-Maloměřice a Obřany
vyhlašuje výběrové řízení pro zástup po dobu mateřské dovolené na funkční místo
úředníka/úřednice
referent Odboru stavebního úřadu
s místem výkonu práce: Odbor stavebního úřadu
ÚMČ Brno-Maloměřice a Obřany
Výběrové řízení vyhlašuje vedoucí úřadu v souladu s § 7 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.).

Charakteristika pozice:
Správní řízení dle zák. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (Stavební zákon).
Platové podmínky, 10. platová třída, se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
v platném znění, a nařízením vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách
a správě, v platném znění.
Další příplatky dle příslušných právních předpisů a zaměstnanecké benefity (25 dnů dovolené,
5 dnů zdravotního volna, příspěvek na stravování, ošatné.
Požadavky:
- středoškolské vzdělání stavební, příp. VŠ stavebního či právního zaměření
- znalost principů veřejné správy výhodou
- zkouška ZOZ vítána (povinnost složit zkoušku do 18 měsíců od vzniku pracovního
poměru
- dobrá znalost práce na PC (WORD, Excel, Internet, datové schránky)
- morální a občanská bezúhonnost
- samostatnost, flexibilita, ochota dále se vzdělávat
- vzhledem k charakteru nabízené pozice je tato vhodná pro absolventy bez praxe
- řidičský průkaz výhodou
Bližší informace o druhu práce podá: Ing. R. Sovička, vedoucí SÚ, stavebni@malomerice.cz
Předpokládaný termín nástupu : co nejdříve, příp. dle dohody.
Další předpoklady (viz § 4 zákona č. 312/2002 Sb.):
- státní občanství ČR nebo cizí státní občanství a trvalý pobyt v ČR
- věk minimálně 18 let
- způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost
- ovládání jednacího jazyka

Náležitosti písemné přihlášky (§ 7 odstavec 4 zákona č. 312/2002 Sb.):
- jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého
pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního
občana), datum a podpis. Uveďte rovněž telefonní spojení, název a číslo výběrového řízení a
prohlášení o souhlasu s využitím osobních údajů výhradně pro potřeby výběrového řízení.
K přihlášce je nutné připojit doklady (§ 6 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb.):
- strukturovaný životopis
- výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Doklady požadované k výběrovému řízení možno ověřit na podatelně.
Písemnou přihlášku s požadovanými náležitostmi a doklady zašlete či předejte
do 4.7.2022 včetně, na adresu:
ÚMČ Brno – Maloměřice a Obřany
Tajemník
Selská 66
614 00 Brno
Přihlášku k výběrovému řízení a Prohlášení jsou k dispozici na internetu (http://www.brno.cz/
, http://www.malomerice.cz/) nebo na podatelně ÚMČ Brno – Maloměřice a Obřany.
Přihlášku zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše
přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o obsazované
funkční místo.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Oznámeno a vyvěšeno dne 20.06.2022

Přílohy č. 1 - 3 k oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Příloha č. 1 - Další předpoklady
pro vznik pracovního poměru úředníka (viz § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících
územních samosprávných celků a o změně některých zákonů)
•
•
•
•

•

státní občanství České republiky nebo cizí státní občanství a trvalý pobyt v České
republice
způsobilost k právním úkonům
dosažení věku 18 let
bezúhonnost (za bezúhonnou se pro účely tohoto zákona nepovažuje fyzická osoba,
která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně nebo pro trestný
čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se
podle zákona na tuto osobu nehledí, jakoby nebyla odsouzena)
ovládat jednací jazyk ( jazyk český nebo slovenský )

Příloha č. 2 - Náležitosti písemné přihlášky
(viz § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o
změně některých zákonů)
název výběrového řízení,
jméno, příjmení, titul,
datum a místo narození,
státní příslušnost,
místo trvalého pobytu uchazeče,
číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu jde-li o cizího státního
občana),
• prohlášení o souhlasu s využitím poskytnutých osobních údajů výhradně pro potřeby
výběrového řízení,
• datum a podpis uchazeče.
•
•
•
•
•
•

Příloha č. 3 - Doklady, které je nutné připojit k přihlášce
(viz § 6 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o
změně některých zákonů)
strukturovaný životopis (v životopise uveďte údaje o dosavadních zaměstnáních a o
odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností)
• 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)
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (je možno ověřit na
podatelně ÚMČ Brno – Maloměřice a Obřany).
•

PŘIHLÁŠKA K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ
Přihlašuji se do výběrového řízení k obsazení funkčního místa referent stavebního úřadu
na ………. Odbor Stavebního úřadu ……. ÚMČ Brno – Maloměřice a Obřany.
Jméno, příjmení, titul:
Datum a místo narození:
Státní příslušnost:
Místo trvalého pobytu uchazeče:
PSČ:
Telefon (nepovinný údaj):
Číslo občanského průkazu:
(Číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka)
__________________________________________________________________________
Níže uvedená část přihlášky se nevrací
Přílohy: -

strukturovaný životopis
výpis z RT
ověřená kopie dokladu o dosaženém vzdělání
osvědčení dle zák. 451/1991 Sb. (lustrační zákon) – pouze pro vedoucí funkce
čestné prohlášení dle zák. 451/1991 Sb. (lustrační zákon) – pouze pro ved. funkce
PROHLÁŠENÍ

V souladu s ustanovením zákona č.110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů,
souhlasím s tím, aby moje osobní doklady, které tímto poskytuji ÚMČ Brno – Maloměřice a
Obřany, byly tímto oddělením zpracovány a vedeny pouze pro účely výše uvedeného
výběrového řízení.
Žádám, aby po ukončení výběrového řízení byly moje osobní doklady :
1) vráceny na níže uvedenou adresu
poštou
2) vráceny na níže uvedenou adresu
d o p o r u č e n o u poštou do vlastních rukou
3) vyzvednu o s o b n ě
V Brně dne …………………………..

……..…………………….…………….
podpis

…………………………………………
adresa pro zasílání korespondence

