
Starosta obvodu vyhlašuje výběrové řizęni ě' 29l2ol8 na obsazęni Ż pracovních míst vrámci Úradu
městského obvodu Maľiánské Hory a Hulváky.

Druh práce:
refeľent agendy stavebního řádu, pľacovní poměrna dobu urěitou, zâstupza dobu rodičovské dovolené
a pracovní poměr na dobu určitou zástup za dlouhodobou pľacovní neschopnost

Počet míst:2

odbor úřadu:
qýstavby

charakteristika prácel:
na úseku územního a stavebního řádu pľovádí řízení podle stavebního zźtkona a ělánku 22 ozv č,. l4l20l3
Statut města ostľavy v ak'tuálním zněni'

Místo výkonu prĺice:
Uřad městského obvodu Mariánské Hory a HulváĘ, Přemyslovců 63, ostrava - Mariĺánské Hory'

Předpoklady:
dle $ 4 zélkona č,. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně někteých zźlkonil,
ve znění pozdějších přĺldçlisů.

PoŽadovaná kvalifikace:l
vyšší odboľnévzdělźtni nebo střednivzdělâní s maturitní zkouškou, stavebního směru.

Jiné požadavky:
o všeobecný přehled o ustanoveních zákonů:

- č). 50012004 sb., správní řád, ve zněnipozdějších předpisů'
- č,. 183/2006 Sb', cl územním plánování a stavębním řádu, ve znéni pozdějších předpisů,- č). 128/2000 Sb., o obcích (obecní zŕizení),ve zněni pozdějších předpisů,- ozv č,.14/2013 [itatut města ostľavy v aktuálním zněni.

o komunikaéní aorganizaění schopnosti,
o rozhodnost, spolehlivost, vysoké pracovní
o uživźníinformačních technologií,
o zkouška zvlźštní oclboľné způsobilosti pľo
o praxe ve veřejné sprál,ě vítána,
o řidiěský pľůkaz sk. B _ ýhodou.

nasazeni, schopnost samostatné i ýmové prâce,

spľávní ěinnosti - qýhodou,

sňaÎa dnB:

PoŽadované doklady: Ža Śprcvno$:
Petľa

profesníživotopis se z:aměřením na popis vykonávaných ěinností,

Statutární město ostrava
Městský obvod Mariiĺnské Hory a Hulváky
Úřad městského obvoĺlu

Přemyslovců 63, 709 36 ostrava
www.marianskehory,cz

$oubÜínÜ zľ0řclnÜur !r lltĺmtľrt
oznámení o Vyhlášení

výběrového ŕízeni

číslo

vwěšona dno: î9 -ll.

výpis z evidence Rejsĺ:říku tľęstů ne staľší než 3 měsíce-originál nebo ověřená kopie, cizí stźłtni příslušník
obdobný dokla.d,
ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženémvzděltni,

Předpokládané datum vzlniku pracovního poměru:
ihned po ukončení ýběro,ĺého tízeni nebo dohodou.
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9 ' platovâ třída dle ztil<ona ě.262/2006 Sb., zákoník pľáce, v platném zněni,v souladu s nařízením vládyč).34lĺ20l7 Sb., o platoqých poměrech zaměstnancĺue uéľe.jn5ich službáclr a správě, v platném znění.

Přihláška musí obsahovat:
o přesné označení výbłĺľového Íízení,o jméno, přţmení a tihrl uchazeče,
o datum a místo naroz<>níuchazeěe'
o státní příslušnost uchazeče,
o místo trvalého pobýłr uchazeěe,
o ěíslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu,jde li o cizího státního oběana,o datum a podpis ucha:łeče.

;an1 ji nahľadit údaji uvedenými v životopise, osobním dotazníku,lži'ţ. ke stažení na inteľnetór.1i"ľ' stľłânkách městského obvoduzv

Lhůta pro podání přih!ášky:
07 '12'2018 včetně, přihlášĘ doruěené po tomto datu nebudou do qýběro vého Íízeni zařazeny.

Mĺsto a zprisob podání:
poštou nebo osobní. 

93'"ľnĺT'ľľ:!?ţ:]qy.Úraap městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky,v zalepené obálce ozna.ěené,, VÝBĚRovÉ ŘÍzBNÍ č,' 2g/2o18 " - neotvírat, s uvedením adresy uchazeče.

Adresa pro podání přihlášky:
Statutární město ostrava
Úřad městského obvodu Mariánské Hory a HulváĘ
Přemyslovctl63'709 36 Ostrava - Maľiánské Hory.

I Sit nebo
i 6 deseti

BliŽší infoľmace:
Ing' Dagmar PulchaľtováL,t. ě. 599 45g 242, pulchartova@rnarianskehory.cz,
Pavla Břenková, t.ě. 599 459 208, bľenkova@marianskeh-ory'cz.

V ostľavě l9' 1 1.2018

Mgr. Patrik

Platové zařazeni

starosta

PřemyslovcŮ 63, 709 36 ostrava
ułrvwmarianskehory'cz

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

oznámení o Vyh!ášení
výběľového řizeni

ffiffiry'ffi III
MARlÂNsxt ľoRv
A HULVÁKY


