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OBEC VRDY 
vyhlašuje 

 

dle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších 

předpisů 

výběrové řízení na obsazení pracovního místa 

 

referent / referentka stavebního úřadu Vrdy,  
 

Smetanovo nám. 28, 285 71 Vrdy 
 

 

Místo výkonu práce: Obecní úřad Vrdy, Smetanovo nám. 28, 285 71 Vrdy  

 

Platové zařazení: dle přílohy č. l NV č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců              

ve veřejných službách a správě v platném znění  

 

Předpokládaný termín nástupu: 1. 1. 2023 nebo dohodou  

 

Charakteristika vykonávané činnosti:  

 Zajištění odborné agendy správních činností na úseku územního plánování a stavebního 

řádu – vedení řízení, provádění kontrolních prohlídek, rozhodování a výkon pravomocí 

stavebního úřadu I. stupně, vyměřování správních poplatků, provádění zápisů              

do registru územní identifikace, řešení přestupků na úseku stavebního zákona a další 

činnosti v rámci agendy stavebního úřadu. 

Předpoklad pro vznik pracovního poměru dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb.: 

 úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, 

případně fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý 

pobyt, 

 dosažení věku 18 let, 

 způsobilost k právním úkonům, 

 bezúhonnost, 

 ovládání jednacího jazyka, 

 splnění dalších předpokladů pro výkon správních činností stanovených zvláštními 

právními předpisy. 
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Požadavky na uchazeče:  

 vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu           

ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru, 

nebo vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví 

(§13a bod 2 stavebního zákona),        

nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru 

stavebnictví (§13a bod 2 stavebního zákona) 

nebo stávající úředník obecného stavebního úřadu  uvedeného v §13 odst. 1, písm. b)-e) 

stavebního zákona, který má příslušné osvědčení zvláštní odborné způsobilosti 

při územním rozhodování a rozhodování na úseku stavebního řádu (Čl. II Přechodná 

ustanovení stavebního zákona, bod 19) 

nebo fyzická osoba s příslušným osvědčením zvláštní odborné způsobilosti při územním 

rozhodování a rozhodování na úseku stavebního řádu (Čl. II Přechodná ustanovení 

stavebního zákona, bod 19), 

 znalost právních předpisů vztahujících se k vykonávané agendě, zejm. stavební zákon 

v platném znění včetně prováděcích vyhlášek, správní řád v platném znění, zákon         

o obcích v platném znění, 

 orientace v projektové dokumentaci, schopnost práce s mapovými podklady a územním 

plánem, čtení v katastrálních mapách, 

 schopnost samostatného výkonu práce, analytické a koncepční myšlení, 

 výborná znalost práce na PC, 

 řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič, 

 pečlivost, systematičnost, důslednost, kladný vztah k administrativě, samostatnost, 

zodpovědnost, spolehlivost, psychická odolnost, komunikativní schopnosti, ochota 

k dalšímu vzdělávání,  

 výhodou praxe ve veřejné správě a absolvování zkoušky odborné způsobilosti na úseku 

územního rozhodování, stavebního řádu a vyvlastnění. 

Náležitosti písemné přihlášky uchazeče:  

 

a/ jméno, příjmení a titul  

b/ datum a místo narození  

c/ státní příslušnost  

d/ místo trvalého pobytu, příp. korespondenční adresa 

e/ číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního 

občana, 

f/ telefon, e-mail  

g/ datum a vlastnoruční podpis 
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K přihlášce je nutno připojit tyto doklady:  

 

1) strukturovaný profesní životopis (průběh dosavadních zaměstnání, odborné znalosti, 

dovednosti týkající se správních činností) 

2) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce (originál nebo úředně ověřená kopie) 

3) u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný 

domovským státem, příp. čestné prohlášení 

4) úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 

5) písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto výběrového řízení           

ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.  

 

 

Přihlášku s požadovanými doklady doručte do 14. 12. 2022 do 8.00 hodin na adresu:  

Obecní úřad Vrdy  

Smetanovo nám. 28  

285 71 VRDY  

 

Obálku označte slovy: „Výběrové řízení referent SÚ - NEOTVÍRAT“. 

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů a vyhlásit nové výběrové řízení. 

 

Případné dotazy a informace na tel.: 313 035 904 nebo 739 559 331. 

 

 

 

Ve Vrdech dne 2. listopadu 2022 

 

 

 

 

 

Ing. Miloš Mlynka                                                                                                                                  

starosta obce  

 

 

 

Vyvěšeno:  

 

Sejmuto:  

 

 

 

Zveřejněno na úřední desce Obecního úřadu ve Vrdech a na www.obecvrdy.cz  
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