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Veřejná výzva – nabídka pracovní pozice: 
 

Referent/referentka stavebního odboru – stavební úřad 

 

Místo výkonu práce: Divišov, Úřad městyse, Horní náměstí 21, 257 26 Divišov 

 

Zájemce musí splňovat předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka, dle ust. §4 z.č. 312/2002 

Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů 

 

Náplň práce: 

 Provádění řízení a jiných postupů podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 

 

Předpoklady pro vznik pracovního poměru: 

 Vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu, event. vyšší 

odborné nebo středoškolské (nejlépe stavebního nebo právního zaměření) 

 Znalost zákona č. 500/2004 Sb., správní řád; zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu; zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 

 Praxe v obdobné činnosti 

 Dobrá uživatelská znalost operačního systému MS Windows, MS Office, Helios, výhodou 

znalost AIS Vita – stavební a souvisejících programů 

 Výhodou zvláštní odborná způsobilost při územním rozhodování a při rozhodování na úseku 

stavebního řádu a vyvlastnění 

 Znalost jednacího jazyka, velmi dobrou úroveň písemného i ústního projevu 

 Flexibilita, schopnost učit se nové věci 

 Samostatnost, pečlivost, spolehlivost 

 Řidičský průkaz skupiny B 

 

Nabízíme: 

 Zajímavou a zodpovědnou práci s možností dalšího vzdělávání 

 Zaměstnanecké výhody 

 5 týdnů dovolené 

 Platové ohodnocení dle nařízení vlády ČR č. 341/2017, o platových poměrech zaměstnanců ve 

veřejných službách a správě, 9.platová třída 

 Práce na plný úvazek, pracovní poměr na dobu neurčitou 

 Předpokládaný nástup od 1.5.2019 

 

Ostatní informace 

V případě Vašeho zájmu o výše uvedenou pozici zasílejte své přihlášky včetně požadovaných dokladů 

poštou na adresu Městyse Divišov, Horní náměstí 21, 257 26 Divišov, nebo osobně do podatelny 

městyse, do 13.3.2019.  

Přihláška musí obsahovat náležitosti uvedené v ust. § 6 odst. 3, z.č. 312/2002 Sb., o úředních 

územních samosprávných celků a o změně některých zákonů. 

K přihlášce připojí uchazeč životopis, ve kterém se uvedou 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 
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vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost 

čestným prohlášením, ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. 

Vybraní uchazeči budou pozvání k osobnímu pohovoru. 

 

Zasláním přihlášky uchazeč o vyhlášenou pracovní pozici uděluje souhlas se zpracováním 

poskytnutých osobních údajů, pro účely příslušného řízení. 

 

 

 

 

 

 

 Mgr. Zdeněk Pekárek 

        starosta 
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