
Tajemnice úřadu
vyhlašuje výběrové Íizęni č,. ll2018 na obsazení pracovního místa v rámci Úradu městského obvodu
Mariánské Hory a Hulváky.

Druh práce:
právník pro agendu přesttlpků a správního řízení

odbor úřadu:
vrritřních věcí

Charakteristlka práce:
Zajišťovttní komplexní pi'estupl<ové agendy při přestupkovém řízení ve věci veřejného pořádku, občanského
soužití a majetku podle zákona č,. 25012016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízeni o nich, zttkona
č)' 25112016 Sb., o některj;ch přestupcích a dále u vybľaných přestupků podle zvláštních zákonů

Místo výkonu práce:
Uřad městského obvodu I'lariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 63, ostrava - Maľiánské Hory

tlouĘfuÜ lľeřelněno ne tntořltt[
Statutární město ostrava
Městský obvod Maľiánské Hory a Hulváky
Úřad městského obvodu

Předpok!ady:
o státní oběan ČR nebo cizí stźúní občan, kteý má v ČR trvalý pobyt
o dosažení věku l8 let
. způsobilost k pľávním úlkonům
o bezúhonnost
o zdľavotnízpťlsobilost
o ovládáníjednacíhojazyka

Přemyslovců 63' 709 36 ostrava
www.marianskehory,cz

oznámení o Vyhlášení
výběrového řizeni

číslo

srłĺuľÁęľlĺ
Uřad městs

ĺvlĚsĺo osrnavł
kého obvoclu

Mariánské lváky
odboľ vnitřních

Vwóšgnadno: ĺ ĺ _0 - 20',9

sňata dne: ....'.'

PoŽadovaná kvalifikace
za spránost: Pctra Ka lvarová

vysokoškolské vzdělâni mragisteľského studijního pľogramu v oboru právo na vysoké škole v ČR

Jiné poŽadavky:
o všeobecný přehled o ustanoveních zákonů:

č,. Ż5012016 Sb', o odpovědnosti za přestupky aYizeni o nich
25llŻ016 Sb', o někteých přestupcích
50012004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
15012002 Sb.' soudní řád správní, vę zněni pozdějších předpisů
12812000 Sb., o obcích (obecní zŕízení), ve znění pozdějších předpisů

_ ozv č,.14l20l3 Statut města ostľavy v aktuálním znění
komun ikaěn í a or gani:začn í schoprrosti
rozhodnost, spolehlivost, vysoké pracovní nasazeni, schopnost samostatné i týmové práce
użiv tní informaěních techno l ogi í
znalost a orientacę v aplikaci VERA - výhodou
pľaxe Ve veřejné spľál'ě výhodou

PoŽadované doklady:
o profesní životopis se zaměřením na popis vykonávaných ěinností

' výpis zevidęnce Rejstříku trestů ne staľší než 3 měsĺce - originál nebo ověřená kopie, cizí sttúni
příslušník obclobný doklad

o ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženémvzdělâni
o osobní dotaznik
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Statutární město ostrava
Městský obvod Mariánské Hory a Hutváky
Úřad městského obvodu

Přemyslovců 63' 709 36 ostrava
wwwmarianskehory.cz

oznâmení o Vyhlášení
výběrového řizeni

Předpokládané datum vzniku pracovního poměru:
dohodou

Platové zařazení
1 l . platová třída dle ztĺkona č,.26Ż12006 Sb., zákoník práce, v platném znéní, v souladu s nařízením vlády
č,' 39912017 Sb., kteým se mění naÍízeni vlády ě. 222l2oI0 Sb., o katalogu prací ve veřejných sluibách
a správě, ve znéni pozdějiĺích předpisů

Přihláška musí obsahov,at:
o přesné oznaěení výběrového řízení
o jméno, příjmení a titul uchazeěę
o datunr a místo narození uchazeěe
o státní příslušnost uchĺzeče
o místo trvalého pobytu uchazeěe
o ěíslo občanského průlĺazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního oběanao datum a podpis uchazečę

Přihláškou se ľozumí saĺnostatný doklad, nelze ji nahľadit údaji uvedenými vživotopise, osobním dotazníku,
apod. (e moŽno poużit formulář dostupný kę stažení na inteľnetových stránkách městského obvodu
www.marianskeh'ory,cz v sekci,,Volná místa,,).

Lhůta pro podání přihláiiky:
29.0I '2018 věetně, přihláiĺky doruěené po tomto datu nebudou do qýběľového řízení zaţazeny

Místo a způsob podání:
poštou nebo osobním doruěellím'napodatelnu Úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky,
v zalepené obálce označené ,, vÝBĚRovÉ ŘÍznľÍ ĺ.lĺzots " - nęotvíľat, s uvedením adresy uchazęěe.

Adresa pro podání přlhliišky:
Statutární město ostrava
Úřad městského obvodu N{ariánské Hoľy a Hulváky
Přemyslovci 63,709 36 Ostrava - Maľiánské Hory

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo qýběrové ŕízení i bez uvedení důvodů kdykoliv vjeho průběhu zrušit nebo
nevybrat žádného zźţemc<>. Poskytnuté doklady pro výběrov é ŕízeníje nutńo si osobně vyzvednout do deseti
dnů po ukončení výběrovć'ho ŕízení. Po uplynutí této |hůţ budou nevyzvednuté doklady sĹartovány.

Bližší informace:
Mgr' Alena Michelová, t. i:,. 599 459 2l3, michelova@maľianskehory'cz
Pavla Břenkovâ,t. č,. 599 zţ59 208, bľenkova@maľianskehory.cz

V ostravě dne: l 1.01.201ĺi

Uhrová
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