
Výběrové řízení 
Podle ustanovení § 7 odst. 3 zákona Č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných 
celků, v platném znění (dále jen „zákon o úřednících“) vyhlašuji výběrové řízení na volné 
pracovní místo: 

vedoucí stavebního úřadu 
 
Název územního samosprávného celku: Obec Velký Týnec 
Sídlo: Zámecká 35, 783 72 Velký Týnec 1 
Profese: vedoucí stavebního úřadu 
Jedná se o funkci úředníka zařazeného do Obecního úřadu Velký Týnec 
Druh práce - hlavní pracovní činnosti: výkon stavebního úřadu 
Místo výkonu práce: Obecní úřad Velký Týnec     
Platové zařazení: 11. platová třída, platový stupeň podle délky uznané praxe 
(odměňování se řídí zákonem číslo 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízením vlády 
číslo 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, nařízením vlády 
číslo 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách 
a správě). 
Doba pro trvání pracovního poměru: doba neurčitá se zkušební lhůtou 3 měsíce 
Nástup do zaměstnání: 1. prosince 2012 
Předpoklady pro vznik pracovního poměru stanovené § 4 zákona Č. 312/2002 
Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů - úředníkem 
se může stát fyzická osoba, která: 
• je státním občanem České republiky, případně cizím státním občanem, který má v ČR trvalý 
pobyt 
• dosáhla věku 18 let 
• je způsobilá k právním úkonům 
• je bezúhonná, tj. nebyla pravomocně odsouzena: pro trestný čin spáchaný úmyslně nebo 
pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy 
• není evidována jako osoba uvedená v § 2 odst. 1 zákona Č. 451/1991 Sb., kterým se 
stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a 
organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky 
Skutečnosti uvedené v § 2 odst. 1 písmo a) a b) tohoto zákona dokládá občan osvědčením 
vydaným Ministerstvem vnitra ČR (tzv. „lustračním“ osvědčením), skutečnosti uvedené v § 2 
odst. 1 písmo d) až h) čestným prohlášením. 
Jiné požadavky zaměstnavatele: 
• vysokoškolské vzdělání stavebního směru či vysokoškolské vzdělání v příbuzném oboru, 
vyšší odborné či střední vzdělání stavebního směru s maturitní zkouškou 
• nejméně 3 roky praxe při výkonu správních činností 
• znalost práce na PC 
• dobré organizační a komunikační schopnosti 
• řidičské oprávnění skupiny B 
• absolvování vstupního vzdělávání úředníka ÚSC výhodou 
• ověření zvláštní odborné způsobilosti pro správní činnost v územním plánování nebo pro 
správní činnost při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu 
výhodou 
• znalost zákonů Č. 500/2004 Sb., správní řád, č. 128/2000 Sb., o obcích výhodou 
 
Přihláška 
Zájemce podá písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti: 
• jméno, příjmení a titul uchazeče 



• datum a místo narození uchazeče 
• státní příslušnost uchazeče 
• místo trvalého pobytu uchazeče 
• číslo občanského průkazu uchazeče nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího 
státního občana 
• datum a podpis uchazeče 
• prohlášení zájemce v následujícím znění: 
Tímto dávám ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas  
k shromažďování, zpracování a uchování svých osobních údajů v rozsahu nezbytném pro 
provedení výběru zájemce ve výběrovém řízení na pracovní pozici „vedoucí stavebního 
úřadu“  
Jméno a příjmení, datum narození, vlastnoruční podpis 
Zájemce je povinen k přihlášce připojit tyto doklady: 
• profesní životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a 
dovednostech týkajících se správních činnosti, podepsaný zájemcem 
• 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 nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením 
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně kopie dokladu o zkoušce 
odborné způsobilosti či jiných dokladů týkajících se vzdělání 
• čestné prohlášení dle § 4 odst. 3 zákona Č. 451/1991 Sb.  
Důležité upozornění: 
Pro jmenování vedoucího úředníka je podmínkou, že jmenovaná osoba musí kromě 
předpokladů stanovených zákonem Č. 312/2002 Sb. splnit též předpoklady stanovené 
zvláštním zákonem, tj. zákonem Č. 451/1991 Sb. (§ 1 až § 3). Podle § 20 tohoto zákona se 
tato povinnost nevztahuje na občany narozené po 1. prosinci 1971, u kterých se nevyžaduje 
osvědčení ani čestné prohlášení podle § 4 tohoto zákona. Tzv. lustrační osvědčení dle z. Č. 
451/1991 Sb., je povinen doložit vybraný uchazeč nejpozději před jmenováním do funkce. 
Místo a způsob podání přihlášky: 
Písemnou přihlášku s požadovanými přílohami zašlete nebo osobně doručte na adresu: 

Obec Velký Týnec 
k rukám starosty obce 

Zámecká 35 
783 72 Velký Týnec 1 

v zalepené obálce označené textem: „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - VEDOUCÍ SU - NEOTVÍRAT!". 
Na obálce dále zájemce uvede své adresní údaje. Lhůta pro podání přihlášky: 9. 11. 2012. 
Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny. Vyhlašovatel si 
vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného 
uchazeče. Zájemce nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly. 
 
Velký Týnec, 17. října 2012 
 
 
PhDr. Petr Hanuška, Ph.D. v. r. 
starosta obce 

 

 
 
 


