
Stätutární město ostrava
Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky
úřad městského obvodu
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oznámení o Vyhlášení
Výběrového ŕízení

Tajemnice úřadu
vyhlašuje qýběrové řízení ě' 7/2018 na obsazení pracovního místa v ľámci Úradu městského obvoduMaľiánské Hory a Hulváky.

Druh práce:
pľávník pro agendu přestupků a spľávního řízení

odbor úřadu:
vnitřních věcí

Gharakterlstika práce:
Zaj|št'ovâni kompl agendy při p ve věci u, občanskéhosouŽití a majetku 250/2016 S za pře nich, zźlkonaě.251lŻ016Sb.,o cíchadáleu ůpoâte

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

PředpokIady:
o státní oběan ČR nebo cizi sÍćúnioběan, ktery mâv ČR trvaly pobyt. dosažení věku 18 let
. způsoĘilost k právním rikonům
o bezúhonnost
o zdravotllí způsobilost
o ovládání jednacího j aryka

Pożadovaná kvalifikace:
vysokoškolské vzdělání magisteľského studijního progľamu v oboľu právo na vysoké škole v ČR

Jiné požadavky:
o všeobecný přehled o ustanoveních zákonů:

č)' Ż50/Ż0|6 Sb'' o odpovědnosti za přestupky aŕizeni o niclr_ ě.251lŻ016 Sb., o někteqých přestupcích
č,. 50012004 Sb', správní řád, ve zněni pozdějších předpisů
é- 150/2002 Sb., soudní řád správní, vęzněnipozdějších předpisů
ě. lŻ8/Ż000 Sb.' o obcích (obecní zŕizení), ve znění pozdějšíc_h předpisů_ ozv ć.l4/20I3 Statut města ostravy v aktuálním zněnío komunikaění a organizaění schopnosti

o rozhodnost, spolehlivost, vysoké pľacovní nasazeni,schopnost samostatné i ýmové práceo użivâní informaěních technologií
o znalost a orientace v aplikaci VERA - výhodou
o praxe ve veřejné správě vyhodou

PoŽadované doklady:

' profesní životopis se zaměřením na popis vykonávaných činností
' výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce _ oľiginál nebo ověřená kopie, cizi sttúnípříslušník obdobný doklad
r ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaŽeném vzdělánío osobní dotazník
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oznámenĺ o Vyhlášení
výběľovéh o řízeni

Předpok!ádané datum vzniku pracovního poměru:
dohodou

Platové zaŕazeníl.
l l. platová třída dle zŕtkona č,' Ż62lŻ006 Sb., zákoník pľáce' v platném znéni, v souladu s nařízením vlády
ě, 399lŻ0I7 Sb., kteým se mění naÍizęni vlády ě. 22Ż/2ol} Sb., o katalogu prací ve veřejných stuzbách
a správě, ve znění pozdějších předpisů

Přihláška musĺ obsahovat:
o přesné oznaěeni výběrového řízení
o jméno, přţmení a titul uchazeče
o datum a místo narození uchazeče
o státní příslušnost uchazeče
o místo trvalého pobytu uchazeěe
o číslo oběanského pľůkazu nebo ěíslo dokladu o povolení k pobytu,jde-li o cizího státního oběanao datum a podpis uchazeče

Přihláškou se rozumí samostatný doklad, nelze ji nahradit údaji uvedenými v životopise, osobním dotazníku,
apod' fie možno poutít formulář dostupný ke stažení na internetoqých stránkách městského obvodu
www.marianskehory.cz v sekci ,,Volná místa").

Lhůta pro podánĺ přihlášky:
04'04.2018 věetně, přihlášky doručené po tomto datu nebudou do qýběrového řízení zaÍazeny

Mĺsto a způsob podání:
poštou nebo osobním doruěením'napodatelnu Úřadu městskélro obvodu Mariánské Hory a Hulváky,
v za|epené obálce označené 

', 
VÝBĚRovÉ ŘÍzrcľÎĺ.lĺzols " - neotvírat, s uvedením adľesy uchazeče.

Adresa pro podání přihlášky:
Statutáľrrí město ostľava
Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
PřemyslovcťL 63,709 36 ostľava - Mariánské Hory

Vyhlašovatel si vyhrazuje pľávo ýběrové ŕízení i bez uvedení důvodů kdykoliv v jeho průběhu zrušit nebo
nevybrat źádnéhozájemce. Poskytnuté doklady pľo výběrovéŕízeníje nutno si osobně vyzvednout do deseti
dnů po ukončení qýběrového ţizeni. Po uplynutí této lhůty budou nevyzvednuté doklady skartovány'

Bližší infonnace:
Mgľ. Alena Michelová, t' č,' 599 459 Ż13, michelova@marianskehory.cz
Pavla Břenková, t' č:.599 459 208, bľenkova@marianskehory.cz

V ostravě dne: 09.03'2018
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