
Město Roztoky 
Městský úřad Roztoky 

nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky 
 

Tajemník Městského úřadu Roztoky vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa   

referent stavebního úřadu 

 
Charakteristika vykonávané činnosti: činnost spojená s vedením správních řízení na úseku stavebního řádu. 

 

Podmínky výběrového řízení: 

Místo výkonu práce: město Roztoky 

Předpoklady pro výkon funkce: úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem ČR, popř. 

fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá 

k právním úkonům, bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností.  

 

Požadované vzdělání: dle § 13a zákona č. 183/2006 Sb., tj. minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou v 

oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru stavebnictví, nebo vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 

roky praxe v oboru stavebnictví případně vysokoškolské vzdělání v oboru stavebního, architektonického nebo 

právnického směru 

 

Další požadavky na uchazeče:  

 znalost příslušných právních norem (vše v platném znění) zejména zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, zák. 

č. 500/2004 Sb., správní řád, zák. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon) a související prováděcí předpisy 

 dobrá orientace v geometrických plánech, pozemkových mapách, stavební dokumentaci apod. 

 dobré komunikační a organizační schopnosti, umění jednat s lidmi 

 dobrá znalost práce na PC (Word, Excel, Internet), 

 vysoká osobní angažovanost a pracovní nasazení vč. odolnosti při stresové zátěži, 

 svědomitost, důslednost, samostatnost, zodpovědnost, časová flexibilita, 

 řidičské oprávnění skupiny B 

 

Výhodou: osvědčení zvláštní odborné způsobilosti pro dané správní činnosti, praxe ve státní správě.  

 

Písemná přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat: 

Jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče, státní příslušnost uchazeče, místo trvalého 

pobytu, číslo občanského průkazu (nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), 

název příslušné funkce, o kterou se uchazeč uchází, datum a podpis uchazeče. Vzor přihlášky je k dispozici na 

stránkách města www.roztoky.cz, v sekci Městský úřad, nabídka práce. 

 

K přihlášce se připojí tyto doklady: 

Strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadním zaměstnání a odborných znalostech a 

dovednostech týkajících se nabízené pozice, výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce (u cizích 

státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový 

doklad domovský stát nevydá, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením), ověřená kopie dokladu o nejvyšším 

dosaženém vzdělání. 

 

Platové zařazení: 

Platová třída 9, platový stupeň dle délky započitatelné praxe.  

 

Lhůta a způsob podání přihlášky: 

Přihlášky musí být doručeny osobně do podatelny MÚ nebo poštou na adresu Městský úřad Roztoky, Nám. 5. 

května 2, 252 63  Roztoky, v obálce označené „ VŘ referent SÚ – NEOTEVÍRAT!“, nejpozději do dne 15. 8. 

2014 do 12.00 hod. 

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu zrušit a právo rozhodnout o tom, že 

z přihlášených uchazečů (splňujících podmínky výběrového řízení) nebude na pozici referenta nikdo vybrán. 

 

 

 

 

Mgr. Jaroslav Drda      Vyvěšeno dne:   

tajemník MÚ Roztoky       

        Sejmuto dne: 

http://www.roztoky.cz/

