
 
 

Tajemník M ěstského ú řadu Žďár nad Sázavou vyhlašuje dle zákona č. 312/2002 Sb. 
 

výběrové řízení na obsazení pozice 
referent/ka odboru rozvoje a územního plánování 

- agenda územního plánování 
 
Pracovní pom ěr na dobu  n e u r č i t o u  
Předpokládaný nástup:  duben – červen 2018 
Název územního samosprávného celku: Město Žďár nad Sázavou 
Druh práce:     referent (ú ředník ) 
Místo výkonu práce:     Žďár nad Sázavou 
Platové podmínky: z. č. 262/2006 Sb., 222/2010 Sb., 341/2017 Sb., platové  zařazení tř. 10  
 
Charakteristika nápln ě práce: 
zajišťování agendy územního plánování dle novely zákona 183/2006 Sb. o územním plánování a 
stavebním řádu, především pak pořizování územně plánovací dokumentace a zajišťování pozice 
orgánu územního plánování. 
 
Podmínky pro ú čast ve výb ěrovém řízení: 

• kvalifikační předpoklady vzdělání a praxe (§24 zákona č. 183/2006 Sb.): 
o vzdělání a praxe splňuje autorizovaný architekt , kterému byla udělena autorizace 

pro obor územní plánování nebo bez specifikace oboru podle zvláštního právního 
předpisu 

o vzdělání a praxe splňuje také fyzická osoba , která má vysokoškolské vzdělání 
uznané pro autorizaci v oboru územní plánování a nejméně 18 měsíců praxe při 
výkonu územně plánovací činnosti ve veřejné správě 

o nebo  fyzická osoba, která má vysokoškolské vzdělání příbuzného oboru, uznaného 
pro autorizaci v oboru územní plánování 

o nebo  fyzická osoba, která má vysokoškolské vzdělání se stavebním zaměřením a 
nejméně 3 roky odpovídající praxe 
 

• dobrá uživatelská znalost práce na PC (Word, Excel)  
• samostatnost, pečlivost, přesnost a spolehlivost  
• řidičský průkaz sk. B 

 
Řádně a v termínu odevzdaná p řihláška obsahuje tyto náležitosti: 

• jméno a příjmení uchazeče 
• datum a místo narození uchazeče 
• státní příslušnost uchazeče 
• místo trvalého pobytu uchazeče 
• číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního 

občana 
• telefon, e-mail – pro komunikaci v pr ůběhu výb ěrového řízení 
• datum a podpis uchazeče 

 
K přihlášce uchaze č připojí tyto doklady: 

• životopis , ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních, praxi a o odborných 
znalostech a dovednostech, uvedení důvodů motivace k práci na městském úřadě  



 
• výpis z evidence Rejst říku trest ů 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 vzd ělání  
• souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údaj ů pro účely výběrového řízení dle 

zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů  
 
Místo, zp ůsob a lh ůta pro podání p řihlášky: 
Městský úřad Žďár nad Sázavou, písemná forma, do 23. 03. 2018 do 12:00 hodin 
 
Adresa pro doru čování p řihlášek v obálce ozna čené:  
„Výběrové řízení - agenda územního plánování“ 
Městský úřad Žďár nad Sázavou – sekretariát starosty   
Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou 
 
Případné informace podá:  
Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a územního plánování, tel. 566 688 190, mobil: 736 
510 472, e-mail: irena.skodova@zdarns.cz 
 
Informace k pr ůběhu výb ěrového řízení:  
Výběrové řízení bude probíhat ve více kolech (předpokládaný termín je 28. 03. 2018). Uchazeči 
budou pozváni a o dalším průběhu informováni na jimi uvedených e-mailových adresách.  


