
Město Telč 

Městský úřad Telč 

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení  
 

Mgr. Pavel Soukop, tajemník Městského úřadu Telč vyhlašuje dle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., 

o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění 

(dále jen „zákon č. 312/2002 Sb.“), výběrové řízení na  

 

zaměstnance pro správní činnosti při projednávání přestupků v provozu na pozemních 

komunikacích 

 

s místem výkonu práce správní obvod obce s rozšířenou působností Telč, jedná se o pracovní 

místo na dobu neurčitou. Předpokládaný nástup srpen 2020. 

 

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:  

- zájemce musí splňovat předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka 

uvedené v §4 zákona č. 312/2002 Sb. (státní občanství ČR nebo cizí státní 

občanství a trvalý pobyt v ČR, věk minimálně 18 let, způsobilost k právním 

úkonům (plná svéprávnost) a bezúhonnost, ovládání jednacího jazyka. 

 

 

Požadavky: 
 

- vysokoškolské vzdělání  

- obecná znalost zákona č. 250/2016., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a 

právních předpisů na úseku dopravy (zejména zákon č. 56/2001 Sb., 

o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, zákon č. 361/2000 

Sb., o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu) 

- obecná znalost zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění 

- obecná znalost systému veřejné správy v České republice (zejména zákon č. 

128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění) 

- dobrá znalost práce na PC (Office Professional) 

- řidičský průkaz skupiny B 

- schopnost vstřícného jednání s občany 

- samostatnost 

- komunikační a organizační schopnosti 

- přesnost a spolehlivost 

- psychická odolnost 

- výhodou praxe v oboru 

- výhodou zvláštní odborná způsobilost při územním rozhodování a při rozhodování 

na úseku stavebního řádu a vyvlastnění 

 

Přihláška uchazeče musí obsahovat: 

- jméno, příjmení a titul 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 příslušníka 

- datum a podpis uchazeče 

 

Přihláška musí být písemná (§ 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb.). 

 

Uveďte rovněž telefonní spojení, název výběrového řízení  a prohlášení o souhlasu s využitím 

osobních údajů výhradně pro potřeby výběrového řízení. 

 

Výčet dokladů, které je zájemce povinen připojit k přihlášce: 

- životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných 

znalostech a dovednostech týkajících se správních činností 

- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizinců obdobný doklad 

příslušného státu) 

- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 

 

Platová třída: 10 dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, nařízení vlády 

č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, 

v platném znění, nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a 

správě, v platném znění  

 

 

Lhůta pro podání přihlášky: do 15. července 2020 do 17:00 hod (nejpozději do této lhůty 

musí být přihláška doručena na Městský úřad Telč, náměstí Zachariáše z Hradce 10) 

 

 

Přihlášky se všemi požadovanými náležitostmi a doklady se podávají osobně na podatelně 

Městského úřadu Telč, náměstí Zachariáše z Hradce 10, nebo se odesílají na stejnou adresu. 

 

 

Město Telč si vyhrazuje právo nepřijmout žádného uchazeče. 

 

 

Město Telč si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. 

 

 

Telč, 17. června 2020 

 

 

Mgr. Pavel Soukop v.r. 

tajemník Městského úřadu Telč 

 

 

 
Úřední deska vyvěšeno 

sejmuto: 

 


