OBEC VŠECHOVICE
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ
VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Obec Všechovice, Všechovice 17, 753 53 Všechovice, zastoupená starostou obce,
vyhlašuje v souladu s ustanovením zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků

výběrové řízení na obsazení pracovního místa
vedoucí stavebního úřadu
Předpoklady stanovené dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávnýchcelků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:
- státní občan České republiky
- případně cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR
- minimálně 18 let věku
- nutnost ovládat český jazyk
- způsobilost k právním úkonům
- bezúhonnost (za bezúhonnou se 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)
Požadujeme:
- vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním
programu ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického
směru
- vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru
stavebnictví
- střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru
stavebnictví
- zkouška odborné způsobilosti v oblasti územního rozhodování a rozhodování na
úseku stavebního řádu a vyvlastnění nebo splnění této povinnosti do 18 měsíců
od vzniku pracovního poměru
- dobré komunikační schopnosti
- znalost uživatelské práce s výpočetní technikou
- analytické myšlení a smysl pro týmovou práci, dobré komunikační a organizační
schopnosti
- přesnost, samostatnost, spolehlivost a flexibilitu
- řidičský průkaz skupiny B
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Platové zařazení se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění
pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 341/2017., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.
Pracovní poměr na dobu neurčitou s nástupem od 1. 5. 2022, případně dle
dohody.

Výhodou:
- praxe ve veřejné správě
- orientace v zákonech (zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů; zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů;
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů)
- znalost software VITA
- znalost aplikace ISUI-RUIÁN
- zkouška odborné způsobilosti v oblasti územního rozhodování a rozhodování na
úseku stavebního řádu a vyvlastnění
Charakteristika vykonávané činnosti:
- výkon státní správy na úseku stavebního úřadu
- územní a stavební řízení
- kolaudace
- vydávání rozhodnutí stavebního úřadu
Uchazeči předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat:
- jméno a příjmení a titul
- datum a místo narození
- státní příslušnost
- místo trvalého pobytu
- adresa pro zasílání písemností, pokud není shodná s místem trvalého pobytu
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o
cizího státníhoobčana
- kontaktní telefon
- e-mail
- datum a podpis uchazeče
K přihlášce uchazeč připojí:
- strukturovaný životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních
zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
- originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, či jeho ověřená
kopie
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Obec Všechovice, Všechovice 17, 753 53
IČO 00302228, č.ú. 1883130339/0800
Tel.: 581622632, Mob.: 602514404
starosta@vsechovice.eu vsechovice@vsechovice.eu
www.vsechovice.eu

OBEC VŠECHOVICE
a dále je nezbytné připojit:
- lustrační osvědčení (ověřená kopie) dle zákona č. 451/1991 Sb., ev. kopii
žádosti o vydánítohoto osvědčení
- čestné prohlášení (dle § 2, 4 a 20 zákona č. 451/1991 Sb.)
Předpoklady dle tohoto ustanovení neprokazují osoby narozené po 1. 12. 1971.
Přílohy přihlášky se uchazečům nevrací, je možné si je osobně do 30 dnů po
skončení výběrového řízení vyzvednout v sídle organizace. Po této lhůtě
budou nevyzvednuté přílohy přihlášky skartovány.
Místo, způsob a lhůta podání přihlášky:
- poštou na adresu: OÚ Všechovice, Všechovice 17, 753 53 Všechovice
tzn. doručeno na podatelnu OÚ (označeno podacím razítkem podatelny)
nejpozdějidne 25. 4. 2022
- osobně do podatelny OÚ Všechovice, Všechovice 17, 753 53 Všechovice
tzn. podáno a zaevidováno podatelnou OÚ (označeno podacím razítkem)
nejpozdějido 25. 4. 2022 do 11:00 hod.
Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit v zalepené obálce, která
musí být označenanápisem „NEOTEVÍRAT“ a nápisem „VŘ – VEDOUCÍ
STAVEBNÍHO ÚŘADU“.
Obec Všechovice si vyhrazuje právo prodloužit či zrušit výběrové řízení kdykoliv
v jeho průběhu, důvody nepřijetí se neoznamují a taktéž si vyhrazuje právo
místo neobsadit.
Kontaktní osoba: Radovan Mikuš, tel.: 602 514 404, email: starosta@vsechovice.eu

Radovan Mikuš, starosta

Obec Všechovice, Všechovice 17, 753 53
IČO 00302228, č.ú. 1883130339/0800
Tel.: 581622632, Mob.: 602514404
starosta@vsechovice.eu vsechovice@vsechovice.eu
www.vsechovice.eu

