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S,tarostka obvodu vyhlašuje výběrové ŕízeni č,. ŻIl20I8 na obsazení pracovního rnísta v rámci s'nruĺÁnlĺÍ ľvĺĚsro .'TRAVAUřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky. Uřad městského obvodu

Statutární město ostrava
Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky
Úřad městského obvodu

Druh práce:
referent agendy místního lrospodářství a

odbor úřadu:
místrrílro hospodářství

charakteristika práce:
vykonává působnost silničního
komunikací a ve věcech místních
(stanovení podmínek užívźlní
vydávźĺ paľkovací kaĘ vč. vędení
k uvedeným ěinnostem.
Zajišťuje údrŽbu, opravy a
kontľolu a přejímku prováděnýclr
k pľoj ektovým dokumentacím.

oznámení o Vyhlášení
výběrového ţizeni

üí6lo

sňára dne:

!a sp'ávnođ'
Petro Katvarová

úřadu ve věcech veřejně přístupných účelových
unikací III' a IV. tř. Povoluje zâbory veřejného pľostľanství
pľostľanství a kontľola jejich plnění) včetně výběru poplatků,

a výběľu poplatků. Provádí výpoěţ místních poplatků

dopravního znaěení v rámci svěřené působnosti, zabezpeč,uje
kontrolu faktur a podkladů k fakturaci, zpľacovtxá vyjádření

zadźtni všęch druhů veřejných zakâzek rnalélio rozsalru v ľámci
objednávek a smluv' Zpracovtlvâ materiály pro zasedtlnísvěřené působnosti a vyhotovuje

zastupitelstva a sclrťlze rady'

Přemyslovců 63' 709 36 ostrava
www.ma ria nskehory.cz

Místo výkonu práce:
Uřad městského obvodu Maľiánské Hory Hulváky, Přemyslovců 63, ostrava - Mariánské Hoľy

Předpoklady:
dle Ş 4 zźlkonač,,3l2lŻ002 Sb', o
ve znění pozdějších předpisů.

územníclr samospľávnýclr celků a o změně některých zákolrů,

Požadovaná kvalifikace:
vyššíodborlÉvzděláni nebo střednívzděltní s matuľitní zkouškou stavebního zalněŕeni, výhodou.

Jiné požadavky:
o všeobecný přelrled o ustanovęnícl-t

č,. 500/2004 Sb.' správní řád, ve pozdějších předpisů,
č). 18312006 Sb', o územním a stavebním řádu, ve zněnipozďějších předpisů,
č). 1Ż812000 Sb., o obcích ( zŕizení), ve zrění pozdějších předpisů,

- ě.13l1997 Sb., o pozemních , ve zněni pozdějších předpisů,
- ě' 312/200Ż Sb., o úřednících

pozdějších předpisů,
samospľávných celků a o změně rrěkterých zákonů, ve znéni

- ozy č)' 14l20l3 Statut města ostľavy v aktuálním znění,
,r rozhodnost, spolelrlivost, vysoké pracgvní nasazeni, sclropnost samostatné i ýmové prźrce,
o užívání informaěníclr technologií,
,l zkouška zvláštní odborné způsobilosţi pľo správní činnosti v dopravě na pozemních komunikacícli nebo

vę stavebnictví, výlrodou,
ĺr pľâXo ve veřejné spľávě vítźna, řidičský průkaz sk. B - výhodou.

|'oŽadované doklady:
n pľofesní Životopis se zaměřením na popis vykonávarrýcli činností,
0 výpis z evidence Rejstříku tľestů ne sţarší než 3 měsíce-originál nebo ověřená kopie, cizí sttttní příslušník

obdobný doklad,
o ověřená kopie dokladu o nejvyšším dósaženémvzdělźni,

osobní dotazník. ffitrffi m* ElE& ń"ţ;; ry'íiţjlł ţffÉ$#l ffi'tŁ a a Ü
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Statutární město ostrava
Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky
Úřad městského obvodu

Přemyslovců 63' 709 36 ostrava
www,maľianskehory.cz

oznámení o Vyhlášenĺ
výběrovéh o ŕízeni

Předpokládané datum vzniku pracovního poměľu
Ihrred po ukoněení výběľového řízení nebo dohodou.

Platové zaíazeni:
9. platová třída dle zćlkona č).26212006 Sb., zákoník práce, v platném znění, v souladu s nařízením vlády
č).341l20l7 Sb.' o platoýclr poměrech zaměstnanců ve veřejných službáclr a správě, v platném znění.

Přihláška musĺ obsahovat:
o přesné oznaěeníqýběrového ţizení,
o jméno, příjmení a titul uchazeče'
o datum a místo naľozęni uclrazeče,
o státní příslušnost uclrazeěe,
o místo tľvalého pobýu uchazeěe,
o ěíslo občanského prťtkazu rrebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde li o cizího státní|ro občana,
o datum a podpis uclrazeče.

Přihláškou sę rozumí samostatný doklad, nelze ji nalrradit údaji uvedenými v Životopise, osobním dotazníl<u,
apod' (e možno pouźít foľmulář dostupný ke stažení na intęľnetoých stránkách rněstskélro obvodu
www.marianskehory'cz v sękci ,,Volná místa").

Lhůta pro podánĺ přihlášky:
03'10.20l8 věetně' přilrlášky doľuěené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny.

Místo a způsob podání:
poštou nebo osobním doruěením,napodatelnu'Úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky,
v zalepené obá|ce označené ,, VYBEROVE zuZENI č,. ŻIlŻ0l8* - neotvíľat, s uvedením adľesy uchazečę.

Adresa pľo podání přihtášky:
Statutární město ostrava
Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
Přenryslovcű 63,709 36 ostrava - Mariánské Hory.

Vyhlašovatel si vylrrazuje pľávo ýběľové řízenii bez uvędení důvodů kdykoliv vjeho pľůběhu zľušit nebo
nevybrat žádného zâjemce. Poskytnuté doklady pľo výběľovéŕízeníje nutno si osobně vyzvednout do deseti
dnů po ukončení výběrového Íízeni. Po uplynutí této lhůty budou nevyzvednuté doklady skaftovány.

Bližší informace:
Ing. Jana Kučová, t. ě. 599 459 21'4, kucova@maľianskehory.cz,
Pavla Břenková, t.ě' 599 459 208, brenkova@marianske1rory.cz.

V ostravě I'I.09.2018

Ing Liana
starostka městskélro obvodu
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