
Tajemník 

Úřadu městské části města Brna  

Brno-Královo Pole  

Palackého tř. 59, 612 93, Brno 

 

vypisuje 

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 
 

na obsazení funkčního místa –  referent/ka oboru veřejných službeb  
 
místo výkonu práce: Úřad městské části města Brna, Brno-Královo Pole,  

                                   Palackého tř. 59, 612 93  Brno   

 

Charakteristika pozice: 

Vykonává pro úřad činnosti na úseku: 

- veřejných služeb – spolupráce se samosprávou v oblasti projednávání změn obecně závazných 

vyhlášek a nařízení statutárního města Brna 

- dopravy a silničního hospodářství - výkon působnosti silničního správního úřadu I. stupně na 

místních a veřejně přístupných účelových komunikacích městské části, mimo ZÁKOS 

- místních poplatků (MP za užívání veřejného prostranství, MP za lázeňský nebo rekreační pobyt, 

MP z ubytovací kapacity) 

- přestupků spadajících do působnosti Odboru veřejných služeb ÚMČ Brno-Královo Pole 

- vidimace a legalizace (ověřování) 
 

Platové podmínky: se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění a nařízením vlády  

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

znění.  

 

Možnost nástupu do zaměstnání: ihned, příp dle domluvy 

                                 

Požadavky: 

• SŠ nebo VŠ vzdělání dopravního, technického nebo právního zaměření 

• znalost zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 

• znalost zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

• znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění 

• znalost zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění 

• znalost zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění 

• znalost zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, v platném znění 

• znalost práce na PC MS Office-Word, Excel, Internet 

• velmi dobrá znalost českého jazyka a dobrý písemný projev 

• výborné komunikační vlastnosti, organizační a rozhodovací schopnosti 

• spolehlivost, samostatnost, zodpovědnost,odolnost proti psychické zátěži, časová flexibilita 

• vysoké pracovní nasazení 

 

Výhodou: 

• zkouška zvláštní odborné způsobilosti (povinnost složit zkoušku do 18 měsíců od vzniku 

pracovního poměru) 

• praxe ve veřejné správě 

• zkouška legalizace a vidimace 

 

 



Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka 

stanovené ust. § 4 zákona č. 312/2002 Sb. jsou: 

- státní občanství ČR nebo cizí státní občanství a trvalý pobyt v ČR 

- věk minimálně 18 let 

- způsobilost k právním úkonům 

- bezúhonnost 

- ovládání jednacího jazyka 

 
Náležitosti písemné přihlášky (§ 7 odstavec 4 zákona č. 312/2002 Sb.): 

jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského 

průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis. Uveďte 

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

údajů výhradně pro potřeby výběrového řízení. 

 

K přihlášce je nutné připojit doklady (§ 6, odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb.):  

- profesní strukturovaný životopis 

- výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce   

- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 

- souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro účely výběrového řízení dle zákona  č. 

101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění 

- případnou žádost o vrácení osobních materiálů a jakou formou (obyčejnou listovní zásilkou, 

doporučenou, osobně) 

 

 

Písemné přihlášky s příslušnými doklady doručí uchazeč/ka poštou anebo osobním předáním na podatelně 

v přízemí Úřadu městské části města Brna, Brno-Královo Pole, na adrese Palackého tř. 59, 612 93 Brno, 

nejpozději do 31. ledna 2018, a to v obálce označené: „Výběrové řízení – referent/ka oboru veřejných 

služeb“. 

 

Pozn.: Přihlášku zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška 

úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o obsazované funkční místo. 

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, nebo nevybrat 

žádného uchazeče. 

 

Vyvěšeno:   4. 1. 2018  

Sňato:         31. 1. 2018 

 


