
Město Řevnice 
se sídlem Krále Jiřího z Poděbrad čp.74, 252 30 Řevnice  

zastoupené Mgr. Renatou Henych, tajemnicí MÚ 

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

některých zákonů v platném znění, 

výběrové řízení  
na obsazení pracovního místa 

samostatný odborný referent stavebního úřadu – zástupce vedoucího 
 
Místo pracoviště: Řevnice 
Platové zařazení: 9-10 platová třída 
Sjednaný druh práce: samostatný odborný referent stavebního úřadu MÚ Řevnice – výkon státní 
správy ve věcech územního a stavebního řízení 
 
Požadavky na uchazeče podle § 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 
Požadované vzdělání:  

 VŠ architektonického nebo stavebního směru, popř. ÚSO - stavební  

 praxe v samosprávě nebo státní správě výhodou 

 znalost zákonů a jejich prováděcích předpisů podle druhu práce 

 dobrá znalost práce s PC 

 ŘP skupiny B 
Výhodou: 

 zkouška zvláštní způsobilosti 
 
Zájemce podá písemnou přihlášku podle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 SB., o úřednících 
územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, která musí obsahovat tyto 
náležitosti: 

a. jméno, příjmení a titul  
b. datum a místo narození  
c. státní příslušnost  
d. místo trvalého pobytu  
e. číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,  
f. datum a podpis 

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných 
celků a o změně některých zákonů nutno připojit tyto doklady: 

a. životopis, ve kterém budou uvedené údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných 
znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,  

b. 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 nevydá, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,  

c. ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 
 
Přihlášku s požadovanými doklady je nutné doručit nejpozději do 28.11.2014 na adresu: 
Městský úřad Řevnice 
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 74 
252 30 Řevnice 
 
Obálku označit slovy: “Výběrové řízení - referent stavebního úřadu“  
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. 
Předpokládaný nástup do pracovního poměru 1.ledna 2015. 
V Řevnicích dne 10.11.2014 
Mgr.Renata Henych 
tajemnice Městského úřadu Řevnice 



 


