TAJEMNICE, MÁCOVA 3, 621 00 BRNO

Tajemnice Úřadu městské části města Brna, Brno – Ivanovice v y h l a š u j e 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 o úřednících“)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na obsazení funkčního místa referent stavebního úřadu – poloviční úvazek
Místo výkonu práce: Úřad městské části Brno-Ivanovice, Mácova 37/3, 621 00 Brno
Pracovní úvazek: poloviční pracovní úvazek na dobu neurčitou
Charakteristika pozice: výkon působnosti obecného stavebního úřadu I. stupně u staveb
realizovaných v územním obvodu městské části Brno – Ivanovice a vodoprávního úřadu a
speciálního stavebního úřadu I. stupně, která podle zákona o vodách přísluší obecním úřadům a
pověřeným obecním úřadům na území městské části Brno – Ivanovice.
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, ve znění pozdějších předpisů (platová třída 10, základní plat plného úvazku v rozmezí
21.260 – 31.240 Kč v závislosti na délce započitatelné praxe, po 3 měsících osobní příplatek),
zaměstnanecké benefity (5 dnů indispozičního volna, příspěvek na stravování ve výši 59 Kč denně
pro ½ úvazku, příspěvek na rekreaci nebo penzijní připojištění ve výši 6.000 Kč ročně pro ½ úvazku
a další výhody).
Termín nástupu: co nejdříve, dle dohody
Požadavky:
 střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru
stavebnictví, nebo vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru
stavebnictví, nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním
programu ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru
 znalost právních předpisů vztahujících se k dané oblasti, zejména:
- zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů
- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 znalost práce na PC (kancelářské a webové aplikace, Internet)
 zkouška zvláštní odborné způsobilosti vítána
 praxe ve veřejné správě vítána
 schopnost jednání s lidmi a rozhodovací schopnosti, psychická odolnost
 vysoké pracovní nasazení, ochota dále se vzdělávat

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka stanovené § 4 zákona o úřednících jsou:
- 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 odst. 4 zákona o úřednících):
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

K přihlášce je nutné připojit následující doklady (§ 6 odst. 4 zákona o úřednících):
- strukturovaný životopis
- 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 (výpis z evidence rejstříku trestů lze na
počkání získat na Úřadu městské části města Brna, Brno – Ivanovice, Mácova 3, přízemí)
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (doklady lze ověřit na Úřadu městské
části města Brna, Brno – Ivanovice, Mácova 3, přízemí)
- prohlášení o souhlasu s využitím poskytnutých osobních údajů výhradně pro potřeby výběrového
řízení
Písemné přihlášky s požadovanými náležitostmi (bez nich není přihláška úplná a nemůže být
zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o obsazované funkční místo) zašlete poštou nebo
doručte osobně na adresu Úřad městské části Brno – Ivanovice, k rukám tajemnice, Mácova 3,
621 00 Brno tak, aby byla přihláška dodána na adresu úřadu v termínu do 10.08.2022 do 12 hodin.
Bližší informace poskytne Bc. Kateřina Zemanová, tajemnice, tel. 541 226 695, 778 726 073,
tajemnik@ivanovice.brno.cz.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo
nevybrat žádného uchazeče.

V Brně dne 11.07.2022

Bc. Kateřina Zemanová v.r.
tajemnice ÚMČ Brno – Ivanovice
Oznámení vyvěšeno dne:
Oznámení sňato dne:

