
Město Řevnice 
zastoupený Ing. Tomášem Smrčkou, starostou 

 

vyhlašuje  
podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů v platném znění, 

(dále jen „zákon č. 312/2002 Sb.“) 

veřejnou výzvu 

na obsazení pracovního místa – referent správního odboru 

 
Místo pracoviště: Řevnice, nám. Krále Jiřího z Poděbrad čp. 74 

Platové zařazení: dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a 

správě, v platném znění 

Sjednaný druh práce: referent správního odboru  

Pracovní úvazek: dle dohody – částečný úvazek, DPČ 

 

Náplň práce: 

- agenda opatrovnictví pro osoby, jimž bylo město Řevnice ustanoveno opatrovníkem  

- agenda evidence obyvatel (přihlašování občanů k trvalému pobytu, rušení trvalého pobytu) 

- vidimace a legalizace (po vykonání zkoušky) 

- činnosti Czech POINT 

- zástup podatelny 

 

Požadavky na uchazeče dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb.:  

- fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let 

- občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk 

- způsobilost k právním úkonům 

- bezúhonnost 

 

Další požadavky na uchazeče: :      

- střední vzdělání s maturitní zkouškou 

- časová flexibilita, samostatnost, zodpovědnost 

- přesnost a spolehlivost 

- dobré komunikační schopnosti v písemném i ústním projevu 

- dobrá znalost práce na PC - MS Word, Excel, Outlook 

- schopnost samostudia, ochota učit se nové věci 

 

Výhoda: 

- praxe ve státní správě nebo samosprávě, zkoušku podle zákona o ověřování 

 

Uchazeč podá písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti: 

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

nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis. 

 

K přihlášce se připojí tyto náležitosti: 

- strukturovaný profesní životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a 

dovednostech  týkajících  se dané pracovní pozice,  kontakt  (telefon, email) 

- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců 

- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 

 

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit nejpozději do 15.9.2022 do 10:00 hodin na adresu: 

Městský úřad Řevnice 

k rukám starosty  

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 74 

252 30 Řevnice 

obálku označit slovy: „Veřejná výzva – referent správního odboru“ 

 

Nástup do pracovního poměru: od 1.10.2022 případně dohodou. 

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo pracovní místo neobsadit. 

 

                                                                                                                                                    v.r. 

V Řevnicích dne 2.8.2022            Ing. Tomáš Smrčka, starosta           


