MĚSTO JILEMNICE
Městský úřad Jilemnice, odbor vedení úřadu
Tajemník Městského úřadu Jilemnice vyhlašuje dle 7 zákona č. 3 12/2002 Sb., o úřednících
územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, výběrové řízení na obsazení
pracovního místa

REFERENT/REFERENTKA ODBORU ÚZEMNÍHO

PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU
Místo výkonu práce:
Platové zařazení:

Uvazek:

Jilemnice
10. platová třída (zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce a nařízení
vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách a správě)
1,0

Charakteristika vykonávané činnosti:
• výkon úřadu územního plánování
Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru:
• státní občan ČR, popř. fyzická osoba, která je cizím státním příslušníkem a má v ČR
trvalý pobyt dle 65 a násl. zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území Ceské
republiky
• dosažení věku 18 let
• způsobilost k právním úkonům
• bezúhonnost
• ovládání českého jazyka
Kvalifikační předpoklady:
• na základě ustanovení 24 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon):
a) autorizovaný architekt, kterému byla udělena autorizace pro obor územní plánování
nebo bez specifikace oboru podle zvláštního právního předpisu
b) fyzická osoba, která má vysokoškolské vzdělání uznané pro autorizaci v oboru
územní plánování a nejméně 18 měsíců praxe při výkonu územně plánovací
činnosti ve veřejné správě
c) fyzická osoba, která má vysokoškolské vzdělání příbuzného oboru, uznaného pro
autorizaci v oboru územní plánování nebo vysokoškolské vzdělání v magisterském
nebo bakalářském studijním programu se stavebním zaměřením a nejméně 3 roky
odpovídající praxe
Další
•
•
•
•
•

požadavky:
samostatnost, flexibilita, pečlivost
dobré organizační a komunikační schopnosti, psychická odolnost
výborná znalost práce na PC (znalost práce v programu GRAMIS a ArcGIS výhodou)
základní orientace v legislativě vztahující se k charakteristice vykonávané činnosti
praxe ve veřejné správě výhodou

•
•

řidičský průkaz skupiny B
zkouška ZOZ na úseku vykonávaných činností výhodou

Uchazeči/uchazečky předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:
• přesné označení výběrového řízení
• jméno, příjmení a titul uchazeče
• datum a místo narození uchazeče
• státní příslušnost uchazeče
• místo trvalého pobytu uchazeče
• číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního
občana
• aktuální kontaktní telefon nebo e-mail
• datum a podpis uchazeče
Vzor písemné přihlášky je k dispozici na odkazu:
http :!/mestoj i Iemnice.cz/cz/infoserver!pracovní-mista/podklady-vr/
Výčet dokladů, které zájemci připojí k přihlášce:
• strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních
a o odborných znalostech a dovednostech
• 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
• ověřená kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání podle předepsaných požadavků
• souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely výběrového řízení
• vyplněný osobní dotazník, který je k dispozici na odkazu:
http :!/www.mestoj ilemnice.cz/cz/infoserver/pracovni-mista/podklady-vr/
Pracovní poměr:

na dobu neurčitou

Předpokládaný termín nástupu:

ihned nebo dle dohody

Lhůta pro podání přihlášky:

31. května 2022 do 12:00 hodin

Způsob podání přihlášky:
• písemně, poštou nebo osobně (prostřednictvím podatelny) na adresu: Město Jilemnice,
Masarykovo nám. 82, 514 01 Jilemnice
• v elektronické podobě lze zasílat materiály pouze prostřednictvím datové schránky
g2nbdtX
v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a
autorizované konverzi dokumentů
• obálku označte textem:
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO
ŘÁDU- NEOTEVÍRAT
-

Bližší informace:
Mgr. Vladimír Mečíř, tel.: 481 565 140, mobil: 603 510 055
e-mail: mecirmesto.jilemnice.cz
Helena Kotasová, tel.: 481 565 204, mobil: 732 292 504
e-mail: kotasova(arnesto.j ilemnice.cz
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušení výběrového řízení kdykoliv v jeho průběhu.
V Jilemnici 2. 5. 2022
Vyvěšeno dne:

-

Iig. Petr Faistauer
tajemník městského úřadu

