
Město Rtyně v Podkrkonoší v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 312/2002 Sb., 

o úřednících územních samosprávných celků (dále jen Zákon) vyhlašuje veřejnou výzvu na 

pracovní pozici 

REFERENT STAVEBNÍHO ODBORU  

Místo výkonu práce:  Městský úřad Rtyně v Podkrkonoší 

Druh pracovního poměru:  plný úvazek (40 hodin týdně) na dobu neurčitou 

Začátek prac. poměru: od 1. 3. 2017 nebo dohodou 

Náplň práce: výkon obecného stavebního úřadu dle zákona č.183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu, podávání územně 

plánovacích informací 

Platové zařazení:  10. platová třída dle přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb. 

v akt. znění 

Podmínky, které musí zájemce splnit: 

- požadavky dle § 13a, odst. 2) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském 

studijním programu ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo 

právnického směru; vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe ve 

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

roky praxe ve stavebnictví) 

- předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka podle § 4 zákona 

č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků  

- dobrá znalost práce na PC (MS Office, práce s Internetem) 

- řidičský průkaz sk. B 

- příjemné vystupování, velmi dobrá komunikativnost, spolehlivost a 

bezúhonnost 

Výhodou je dále :  

 - osvědčení o vykonané zkoušce zvláštní odborné způsobilosti dle ustanovení § 

21  zákona  

 č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků  

- znalost správního obvodu stavebního úřadu a praxe ve veřejné správě nebo 

stavebnictví 

Lhůta pro podání přihlášky: 12. 1. 2017 do 10:00 hodin 

Adresa pro podání přihlášky: Město Rtyně v Podkrkonoší, Hronovská 431 

542 33 Rtyně v Podkrkonoší 

Doklady připojené k přihlášce: - strukturovaný profesní životopis 

     - výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce 

     - úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém 

vzdělání 

     - kopie osvědčení o vykonaných zkouškách 

- osoby narozené do 1. prosince 1971 dále doloží čestné 

prohlášení podle § 4 odst. 3 ve smyslu zákona č. 



451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další 

předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních 

orgánech a organizacích (tj. lustrační osvědčení a čestné 

prohlášení) 

Způsob podání přihlášky: 

- přihláška musí obsahovat všechny náležitosti podle § 6, odst. 3) zákona 

č. 312/2002 Sb. 

- uchazeč doručí přihlášku vč. všech příloh v písemné podobě v zalepené 

obálce  poštou nebo osobně na podatelnu MěÚ Rtyně v Podkrkonoší 

- obálka bude označena textem „Výběrové řízení – referent stavebního 

odboru“ 

- vzorová přihláška je ke stažení na www.rtyne.cz.  

Vyhlašovatel výběrového řízení se vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho 

průběhu.  

         Bc. Pavel Semerák, tajemník Městského 

úřadu 
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