
OBEC MOSTY U JABLUNKOVA 

starosta obce 

 

OZNÁMENÍ 

 

Starosta obce vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa 

 

 

REFERENT  STAVEBNÍHO  ODBORU 

 

 

PŘEDPOKLÁDANÝ 

NÁSTUP: 

ihned po ukončení výběrového řízení nebo dohodou  

                                                

 

ZAŘAZENÍ: 

 

  

úředník dle zákona č. 312/2002 Sb.  

 

CHARAKTERISTIKA 

PRÁCE 
• zajišťování odborné agendy na úseku územního 

plánování a stavebního řádu v souladu se stavebním 

zákonem a jeho prováděcími předpisy, např. ve 

věcech umístění, povolení, kolaudace, odstranění 

stavby a sankcí 

• vydává sdělení a souhlasy k opatřením podle 

stavebního zákona 

• vydává rozhodnutí v územním a stavebním řízení 

• vydává potvrzení dokumentace u staveb, u kterých se 

nedochovala dokumentace 

• provádí kontroly staveb, 

• provádí zápisy referenčních údajů do registru územní 

identifikace 

MÍSTO VÝKONU PRÁCE: Obec Mosty u Jablunkova 

PŘEDPOKLADY PRO 

VZNIK PRACOVNÍHO 

POMĚRU ÚŘEDNÍKA: 

• státní občan České republiky, popř. cizí státní 

příslušník s trvalým pobytem na území ČR 

• fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let 

• způsobilost k právním úkonům 

• občanská a morální bezúhonnost 

• znalost jednacího jazyka 

• splnění dalších předpokladů pro výkon správních 

činností stanovených zvláštními právními předpisy 

 

DALŠÍ POŽADAVKY: • prokázání orientace v právních předpisech 

vztahujících se k výkonu funkce – znalost zákona č. 

128/2000 Sb.,  

o obcích, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád  

• vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo 

bakalářském studijním programu ve studijním oboru 

stavebního, architektonického nebo právnického 

směru nebo 



• střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou 

v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru 

stavebnictví (§13 a bod 2 stavebního zákona) nebo 

• vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky 

praxe v oboru stavebnictví (§13 a bod 2 stavebního 

zákona) nebo 

• stávající úředník obecného stavebního úřadu 

uvedeného v §13 odst. 1, písm. b) - e) stavebního 

zákona, který má příslušné osvědčení zvláštní 

odborné způsobilosti při územním rozhodování a 

rozhodování na úseku stavebního řádu (čl. II 

Přechodná ustanovení stavebního zákona, bod 19) 

nebo 

• fyzická osoba s příslušným osvědčením zvláštní 

odborné způsobilosti při územním rozhodování a 

rozhodování na úseku stavebního řádu (čl. II 

Přechodná ustanovení stavebního zákona, bod 19) 

• vysoké pracovní nasazení, samostatnost, důkladnost, 

spolehlivost, pečlivost, schopnost spolupráce, ochota 

dále se vzdělávat 

• schopnost pracovat pod tlakem 

• časová flexibilita 

• řidičský průkaz skupiny B k řízení referentského 

vozidla při pracovních cestách 

• uživatelská znalost práce na PC 

• umění jednat s lidmi 

• praxe ve veřejné správě vítána 

•  

POŽADOVANÉ 

DOKLADY: 
• přihláška (s přesným označením výzvy) 

• životopis, ve kterém se uvedenou údaje o 

dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a 

dovednostech týkajících se správních činností (v 

daném nebo příbuzném oboru) 

• 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 

 

PLATOVÁ TŘÍDA: • platová třída 10, platový stupeň podle délky uznané 

praxe v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., 

v platném znění 

 

 

 

 

 

 

 



UZÁVĚRKA 

PŘIHLÁŠEK: 

Přihlášky s požadovanými doklady je nutno doručit 

nejpozději do 09.12.2020 do 10,00 hod., a to: 

a) na adresu: Obecní úřad Mosty u Jablunkova 

                        739 98 Mosty u Jablunkova 800  

b) osobně na podatelnu OÚ Mosty u Jablunkova čp. 800 

 

Rozhoduje datum doručení. Přihlášky doručené po tomto 

datu nebudou do výběrového řízení zařazeny. 

 

Přihlášku zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a 

přílohami v zalepené obálce s označením  

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ  

REFERENT STAVEBNÍHO ODBORU – NEOTVÍRAT. 

 

Vzor přihlášky si můžete vyzvednout na podatelně OÚ Mosty u Jablunkova. 

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit tento výběr kdykoliv v jeho průběhu. 

 

                                        

 

V Mostech u Jablunkova 23. 11. 2020 

 

 

 

Ing. Ondřej Niedoba v. r. 

starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OBEC MOSTY U JABLUNKOVA 

Mosty u Jablunkova č. p. 800 

739 98 Mosty u Jablunkova 
 

 

Přihláška k výběrovému řízení 
 

 

REFERENT  STAVEBNÍHO  ODBORU 

__________________________________________________ 
 

Jméno, příjmení a titul:   

  

  

Datum a místo narození:   

  

  

Státní příslušnost:   

  

  

Místo trvalého pobytu:   

 

  

Číslo OP: 
(u cizího stát. občana číslo dokladu o povolení k pobytu) 

  

  

  

Pro snadnější kontakt doporučujeme 

uvést telefonní spojení, případně 

emailovou adresu:   

 

  

 
   

 
 

 
 V dne   

  

  

  

  

 

  

 

podpis 

 
Přílohy: 

K přihlášce je nutno přiložit: 

 ♦ strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a    

dovednostech    

 ♦ výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce 

 ♦ ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 



 ♦ ostatní doklady uvedené v oznámení o vyhlášení výběru: 


