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Statutární město ostrava

Městský obvod Mariánské Hory a

ub ěl-ně zťeřeJ

Hulváky

Starosta obvodu vyhlašuje výběľové ŕízeniě.
obvodu Mariánské Hory a Hulváky
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oznámen í o Vyh lášen í

výběrového ŕizení

na obsazení pracovního místa v rámci Úřadu městského

Druh práce
ľeferent agendy místníhohospodářství

odboľ úřadu

místníhohospodářství

Charakteristika práce
Vykonává působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech veřejně přístupných
účelovýchkomunikací a
ve věcech místních komu
stavby). Povoluje ,ăbrry
ęní
podmínek użívźtniveřejnéh
ontrola jejich phěn| včetńě
aci
kaĘ vč. vedęní evidenĺ:ę a
ProvádivýpoĘ místníchpo
Místo výkonu práce
Uřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky

Předpoklady
Dle $ 4 zâkonač,.31212002 Sb., o úřednícíchúzemníchsamosprźtvnýchcelkůa o změně někteých zttkonű,
ve znění pozdějších předpisů.

Požadovaná kvalifikace

Střędní vzdělâní s maturitní zkouškou nebo vyššíodboľnévzdělánistavebního směľu.

o

o
o
o
.

všeobecný přehled o ustanoveních zákonů:
č). 12812000 Sb., o obcích (obecní zŕizení),vę zněnípozdějších předpisů,
č).312/2002 Sb., o úřednicichuzemních samosprávných celků a o změně někteých ztlkontl,ve znění
pozdějších předpisů,
č). 500lŻ004 Sb., správní řád' vę zněni pozdějších přeĺĺpisů,
č,.13l1997 Sb., o pozemních komunikacích' ve znění pozdějších předpisů,
č). l8312006 Sb., o územnímplánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů,
ozv č,.l4lŻ013 Statut města Ostľavy v aktuálním zněni,
komunikační a organizač,ni schopnosti'
ľozhodnost, spolehlivost, vysoké pľacovnínasazení, schopnost samostatné i
prttce,

užíváni infoľmaěníclr technologií,

ýmové

praxe ve veřejné spľávě vítátna.

PoŽadované doklady
pľofesníživotopis se zaměřením na popis vykonávaných ěinností,
výpis z evidence Rejstříku tľestůne staľšínež 3 měsíce-originál nebo ověřená kopie' cizí státnípříslušník
obdobný doklad,
ověřęná kopie doklaclu o nejvyššímdosaženém vzdělání'
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Předpokládané datum vzniku pracovního poměru:

Ihned po ukončenívýběľového řízení nebo dohodou'
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Přemyslovců 63' 709 36 ostrava
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www.marianşkehory'cz

MARlÁNsxÉ ľony
A HULVÂKY
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oznámení o Vyhlášení
výběrového ŕízeni

Statutární město ostrava

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

Platové zaŕazeni

9. platová třída dle ztlkona č,' 262lŻ006 Sb., zákoník prace, v platném znéní,v souladu s nařízením vlády
č,.341lŻ0l1 Sb., o platoqých poměľech zaměstnanců ve veřejných službách a spľávě' v platném znění.

Přihláška musí obsahovat
přesné označení výběľovéhořízeni,
jméno, příjmení a titul uchazeěe,
datum a místo narozeni uchazeče,
státní příslušnost uchazeěe,
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místo trvalého pobytu uchazeěe'
čísloobčanského pľůkazu nebo ěíslo dokladu o povolení k pobýu, jde li o cizího státního občana,
datum a podpis uchazeče.

ji nahradit ťrdaji uvedenými v životopise, apod. (e možno
poużítformulářdostupnýkestaženínainternetoţchstránkáchměstskéhoobvodu@
Přihláškou se rozumí samostatný doklad' nelze
v sekci ,,Volná místa").

Lhůta pro podání přihlášky
13.09.Ż019 včetně, přihlášky doruěené po tomto datu nebudou do
ýběľovéhořízenízaŕazeny.
Místo a způsob podání
poštou nebo osobním doruěenjm- na podatelnu Úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky,
v zalepené obálce oznaěené,, VÝBĚROVÉ Řĺzeruĺć,.15t2o1g. " _ neotvírat' s uvedením adresy uchazeče.

Adresa pro podání přihlášky
Statutární město ostľava
Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
Přemyslovcťr 63,'709 36 ostľava Mariánské Hory.
-

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo ţběrové ŕízeníibez uvedení důvodůkdykoliv vjelro průběhu zrušit nebo
nevybrat żádného zźţemce' Poskytnuté doklady pro výběrovéřizeníje nutno si osobně vyzvednout do deseti
dnů po ukončeníqýběrového řízení Po uplynutí této lhůty budou nevyzvednuté doklady.ku.touány.

Bližšíinformace
Ing. Jana Kučová, t' č,. 599 459 2l4, kucova@maľianskehory'cz
Pavla Břenkovâ, t. č,. 599 459 Ż08, brenkova@maľianskehory.cz.

V ostravě dne:27 '08.2019

STATUTÁRNI MĚsTo osTRAvA

Mgr. Patrik Hujdus
starosta

Uřad nréstskéhoobvodu
Mariánské Hory a Hulváky
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