
MĚSTO DOBŘICHOVICE, Vítova 61, 252 29   Dobřichovice 
tel. 257712182, fax 257712241, e-mail: tajemnik@dobrichovice.cz  
 

VEŘEJNÁ VÝZVA 

Podle ustanovení § 6 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, vyhlašuji 
veřejnou výzvu k přihlášení zájemců na místo úředníka stavebního úřadu Dobřichovice.  

Název územního samosprávného celku: Město Dobřichovice, Vítova 61, 252 29   Dobřichovice  

Druh práce a místo výkonu práce: úředník pro správní agendy realizované podle zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád. Hlavní 
součástí pracovní náplně je vedení stavebních, územních a kolaudačních řízení pro správní celek 
Dobřichovice, Karlík a Všenory a práce s územním plánem. Pracoviště - Městský úřad Dobřichovice - 
Stavební úřad, Vítova 61, Dobřichovice. Předpokládá se zaměstnání na plný úvazek v hlavním 
pracovním poměru. 
 
 
Předpoklady: fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, 
která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá 
k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon 
správních činností stanovené zvláštním právním předpisem  
 
 
Jiné požadavky územního samosprávného celku pro vznik pracovního poměru jmenováním 
nebo jmenování odpovídající povaze správní činnosti, kterou má zájemce vykonávat:  
 

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

b) komunikativnost a kladný vztah k veřejnosti,  

c) uživatelská znalost práce na PC – MS Word, Excel 

d) vlastnictví řidičského průkazu skupiny B 

e) základní znalost příslušných právních předpisů (stavební zákon, správní řád) 

f) praxe ve státní správě a zkouška zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správní činnosti při 
územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění je vítána. 
 
 
Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:  

a) životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a 
dovednostech týkajících se správních činností,  

b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než tři měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný 
doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát 
nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,  

c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,  
 
 

Platová třída odpovídající druhu práce: 9 (podle přílohy č. 3 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o 

platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve znění pozdějších předpisů) 
 
 
Lhůta pro podání přihlášky: do 5.4. 2013  
 
předpokládaný termín nástupu: duben   2013 
 



 
Místo a způsob podání přihlášky: Přihláška musí být podána písemně k rukám tajemníka 
Městského úřadu Dobřichovice. Přihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti:  

a) jméno, příjmení a titul zájemce  

b) datum a místo narození zájemce  

c) státní příslušnost zájemce  

d) místo trvalého pobytu zájemce  

e) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana  

f) datum a podpis zájemce  

 
 
Přihláška se zasílá na adresu: Městský úřad Dobřichovice, Vítova 61, 252 29   Dobřichovice, k 
rukám tajemníka městského úřadu. 
 
 
Město Dobřichovice si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu. 
 
 
 
V Dobřichovicích 6.3. 2013  
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Petr Hampl 
tajemník Městského úřadu Dobřichovice 

 

Vyhlášení veřejné výzvy vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Dobřichovice dne ………….  

Vyhlášení veřejné výzvy sejmuto z úřední desky Městského úřadu Dobřichovice dne ……………… 


