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Oznámení o vyhlášení výběrového řízení   č. 1/2021 
Tajemník Úřadu městského obvodu Plesná 

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa v rámci ÚMOb Plesná 
 

Druh práce:   referent úseku výstavby, majetku a životního prostředí 

 

• správa majetku (nabývání, pronájmu, zastavování, prodej, věcná břemena) 

• příprava, zadávání a kontrola veřejných zakázek malého rozsahu 

• zajišťování a příprava podkladů pro výkon obecného stavebního, speciálního 

stavebního úřadu  

• zajišťování agendy výkonu silničního správního úřadu  

• zajišťování agendy správy složek životního prostředí (ovzduší, vody, půdy, 

horninového prostředí, odpadů, ochrany přírody, myslivosti, rybářství, péče o les, 

zemědělství, chemických látek a přípravků nebo environmentálního vzdělávání a 

osvěty) 
 

Charakteristika vykonávané práce:        

Místo výkonu práce:  ÚMOb Plesná, Dobroslavická 83/8, 725 27 Ostrava-Plesná 

Počet obsazovaných míst:  1 

Zařazení:    úředník 

 

Požadované vzdělání: 

úplné středoškolské vzdělání stavebního směru nebo vysokoškolské vzdělání stavebního směru v 

magisterském studijním programu či vysokoškolském vzdělání v bakalářském studijním programu 

 

 

Platové zařazení:    

10. platová třída podle délky uznané praxe, v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových 

poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, s možností přiznání osobního příplatku dle 

zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů 

 

Délka pracovního poměru: doba neurčitá 

Předpokládaný nástup:  po ukončení výběrového řízení od 1.6.2021, nebo dle dohody 

 

Předpoklady:   

Pracovníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky (případně i cizím 

státním občanem, který má v ČR trvalý pobyt), je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá 

jednací jazyk a splňuje předpoklady pro výkon správních činností stanovených zvláštním předpisem – 

lustrační zákon (nevztahuje se na uchazeče narozené po 1.12.1971) 

  

Jiné požadavky:   

znalost a orientace v těchto právních předpisech: 

• zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů 

• zákon č.134/2016 Sb., zákon o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 

• zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 

• zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

• zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů 

• zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 

• organizační schopnosti 

• uživatelská znalost práce na PC 

• samostatnost, komunikativní schopnosti, zodpovědnost 

• samostatné rozhodování a řešení úkolů, zodpovědnost 

• aktivní znalost práce na PC ( např. MS Office, Ginis) 
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Výhodou: 

• praxe v oboru a ve veřejné správě 

• zkouška zvláštní odborné způsobilosti dle vyhlášky č. 512/2012 Sb., o zvláštní odborné 

způsobilosti úředníků územních samosprávných celků 

• řidičské oprávnění skupiny B 

 

Přihláška musí obsahovat:  

• jméno, příjmení, titul uchazeče; 

• datum a místo narození;  

• státní příslušnost uchazeče;  

• místo trvalého pobytu uchazeče;  

• číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního 

občana;  

• datum a vlastnoruční podpis uchazeče 

 

Přihláškou se rozumí samostatný doklad, nelze jej nahradit údaji uvedenými v životopise, 

v průvodním dopisu aj. 

 

Doklady, které zájemce připojí k přihlášce: 

• 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, cizí státní příslušník doloží 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 

• doklad o zkoušce zvláštní odborné způsobilosti uchazeče, pokud je jeho držitelem 

 

Lhůta pro podání přihlášky:   09.04.2021 do 12:00 hodin, přihlášky doručené po tomto datu 

nebudou do výběrového řízení zařazeny. 

 

Místo a způsob podání přihlášky:  

poštou nebo osobním doručením na podatelnu ÚMOb Plesná, Dobroslavická 83/8, 725 27 Ostrava – 

Plesná, v zalepené obálce s názvem „Výběrové řízení – referent úseku výstavby, majetku a 

životního prostředí“. 

 

Adresa pro odesílání: ÚMOb Plesná, Dobroslavická 83/8, 725 27 Ostrava - Plesná 

 

Po posouzení nabídek uchazečů nemusí být vybrán žádný zájemce.  

 

 

V Ostravě – Plesné, 22.3.2021 

 

 

 

 

 

 

Ing. Prokešová Markéta 

tajemnice ÚMOb Plesná  

 

 

příloha : PŘIHLÁŠKA 


