
 

 

 

O Z N Á M E N Í  O  VYHLÁŠENÍ  VÝBĚROVÉHO  ŘÍZENÍ 
   

Tajemník Úřadu městské části města Brna, Brno-Kníničky,  

 

v souladu s ust. § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č.312/2002 Sb.), 

 

 

vyhlašuje  

 

 

výběrové řízení na funkční místo referenta stavebního úřadu Úřadu městské části města Brna, 

Brno-Kníničky 

 

 

Místo výkonu práce: Úřad městské části města Brna, Brno-Kníničky, Nová 11, Brno-Kníničky  

   

Platové podmínky: se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o 

platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (platová 

třída 10, platový tarif od 18.810,- Kč – 28.320,- Kč + příplatky dle nařízení vlády).  

 

Pracovní poměr 

- pracovní poměr na dobu neurčitou 

- zkušební doba 3 měsíce 

   

Požadavky:  

- vysokoškolské vzdělání stavebního směru 

- znalost problematiky stavebního práva a dalších právních předpisů upravujících činnost státní 

správy a samosprávy 

- dobrá znalost práce na PC (MS Office) 

- schopnost analyticky a koncepčně myslet 

- dobré komunikační a rozhodovací schopnosti 

- samostatnost, flexibilita, ochota dále se vzdělávat 

- občanská a morální bezúhonnost 

 

Výhodou:  

- praxe v oboru stavební právo 

- praxe v samosprávě a státní správě 

- znalost ASPI, VITA software 

 

Uzávěrka přihlášek:  

do 17. 12. 2018 (včetně) do 16.00 hodin na adresu: ÚMČ Brno-Kníničky, Nová 11, 635 00 Brno v obálce 

označené nápisem „Výběrové řízení – referent stavebního úřadu“. 

Přihlášky přijaté (doručené) na podatelnu úřadu po tomto datu budou z výběrového řízení vyřazeny, a to i 

v případě, že byly podány k poštovní přepravě před 17.12.2018. 

   

Náležitosti písemné přihlášky: (§ 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb.):  

jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského 

průkazu, datum a podpis. Uveďte rovněž telefonní spojení a prohlášení o souhlasu s využitím osobních 

údajů výhradně pro potřeby výběrového řízení.  

 

 

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-KNÍNIČKY, TAJEMNÍK, NOVÁ 11, 635 00 BRNO 

 



K přihlášce je nutné připojit doklady: (§ 6 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb.):  

- strukturovaný životopis 

- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce 

- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 

   

Termín nástupu:  ihned, případně dle domluvy 

   

Další předpoklady:  

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka stanovené ust. § 4 zákona č. 312/2002 Sb. jsou:  

- státní občanství ČR nebo cizí státní občanství a trvalý pobyt v ČR  

- věk minimálně 18 let 

- způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost  

- ovládání jednacího jazyka  

   

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.  

   

Bližší informace poskytne: tajemník Ing. Lukáš Bezděk tel. 546 223 196. 

   

 

 

 
V Brně dne 26.11.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ing. Lukáš Bezděk 

     tajemník MČ Brno-Kníničky 

 

 

 

 

 

 

 
Vyvěšeno na úřední desce dne:        26.11.2018 

 

Předpokládané datum sejmutí dne:       18.12.2018 

 

Sňato dne: ……………………………………………………………………………………….. 

 

Zveřejněno přístupem umožňujícím dálkový přístup dne:    26.11.2018 

 

Zveřejnění umožňující dálkový přístup ukončeno dne:     18.12.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 


