
 
Oznámení 

 
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI,  VESLAŘSKÁ 56, 637 00 BRNO 

 
Oznámení 

o vyhlášení výběrového řízení 
 

tajemnice Úřadu městské části Brno-Jundrov vyhlašuje výběrové řízení na místo 

právník úřadu  
 

Místo výkonu práce:     ÚMČ Brno-Jundrov, Veslařská 56, 637 00 Brno 

Termín nástupu:            dohodou 
 
Charakteristika pozice : vedení přestupkové agendy Komise k projednávání přestupků, 
výkon komplexní právní činnosti v oboru státní správy a samosprávy, vč. zastupování 
úřadu městské části v soudních sporech, poskytování poradenské činnosti v oboru 
státní správy a samosprávy ostatním pracovníkům úřadu městské části. 
 
Platové podmínky se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění  a 
nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 
službách a správě, v platném znění. 
 
POŽADAVKY: 

Dosažené vzdělání:                                      vysokoškolské právnického směru 
 

Zkouška zvláštní odborné způsobilosti :   je výhodou, není podmínkou. 

Praxe:                                                            ve veřejné správě je výhodou. 

Další požadavky:  

 znalost obecně závazných předpisů souvisejících s  vykonávanou  činností, 
zejména zák. č.128/2000 Sb.,  zák. č. 250/2016 Sb., zák. č. 500/2004 Sb., zák. č. 
89/2012 Sb.                                                

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

 schopnost samostatného jednání a vedení kolektivu 

 výborné komunikační schopnosti 

 vysoké pracovní nasazení 

 základní komunikační schopnost anglického jazyka výhodou                              

 ochota se dále vzdělávat     
 
Další předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka dle § 4 zákona č. 312/2002 
Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů (dále 
jen „zákon“): 

 státní občanství ČR nebo cizí státní občanství s trvalým pobytem v ČR 

 dosažení věku 18 let 

 způsobilost k právnímu jednání 

 bezúhonnost 

 schopnost dorozumět se jednacím jazykem 
 



Náležitosti přihlášky: (§ 7 odst. 4 zákona) 

 název výběrového řízení 

 jméno, příjmení, titul 

 datum a místo narození 

 státní příslušnost 

 místo trvalého pobytu uchazeče 

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

 datum a podpis uchazeče 

 prohlášení o souhlasu s využitím osobních údajů výhradně pro potřeby 
výběrového řízení 

 
K přihlášce je nutné připojit doklady (§ 6 odst. 4 zákona) 

 strukturovaný životopis 

 výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců  

 ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 
 
Přihlášku s požadovanými doklady doručte poštou nebo osobně nejpozději                   
do 29. 09. 2017  na adresu:  Úřad městské části Brno-Jundrov  

               Veslařská 97/56  
               637 00 Brno 

 
Bližší informace poskytne:  Bc. Ivana Breburdová, tel.:       541 420 372, 725 076 211 
                                                                                 e-mail: tajemnice@jundrov.brno.cz 
 
 
Přihlášku zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není 
Vaše  přihláška  úplná  a  nemůže  být  zahrnuta  mezi přihlášky dalších  uchazečů  
o obsazované místo.  

 
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho 
průběhu. 
 
 
 
 
                                                                                       Bc. Ivana Breburdová 
                                                                                  tajemnice ÚMČ Brno-Jundrov 
 
 
 
 
Vyvěšeno:      Sňato:                
 

 

 

 

 

 



 

PŘIHLÁŠKA K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ  

 

Přihlašuji se do výběrového řízení k obsazení funkčního místa ………………………..……  

 

na odboru …………………………………………………………………..ÚMČ Brno-Jundrov 

 

Jméno, příjmení, titul:  

 

Datum a místo narození:  

 

Státní příslušnost:  

 

Trvalý pobyt uchazeče:  

 

PSČ: 

 

Číslo občanského průkazu:  

(Číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka) 

 

E-mail: 

 

Tel.: 

 

Přílohy: 

- strukturovaný životopis 

- výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce) 

- doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání 

 

 

 

 

 



 

PROHLÁŠENÍ 

 

V souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, 

souhlasím s tím, aby moje osobní doklady, které tímto poskytuji ÚMČ Brno-Jundrov, byly 

zpracovány a vedeny pouze pro účely výše uvedeného výběrového řízení. Žádám,  

v případě, že ve výběrovém řízení nebudu vybrán(a), aby byly po jeho ukončení moje osobní 

doklady: 

 
vráceny na výše uvedenou adresu: - obyčejnou poštou * 

 
vráceny na výše uvedenou adresu: - doporučenou poštou * 

 
vyzvednu osobně * 

 

V ...............dne…………………. 

 

 

 

                                                                                    …………………………………. 

                                                                                                     podpis 

 

* nehodící se škrtněte 

   


