
          

Statutární město Plzeň, Úřad městského obvodu Plzeň 5 - Křimice 
zastoupený tajemníkem  

v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků 

vyhlašuje 

VÝBĚROVÉ  ŘÍZENÍ  

na obsazení místa  

 

referent/referentka odboru výstavby a dopravy ÚMO Plzeň 5 - Křimice  
 

- platová třída: 10 (v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů) 

- pracovní poměr: doba neurčitá 

- místo výkonu práce: ÚMO Plzeň 5 - Křimice a území statutárního města Plzně 

- pracovní úvazek: 40 hodin týdně 
 

Rámcová pracovní náplň: 

 agenda odboru výstavby a dopravy, 

 výkon jednotlivých agend vodoprávního úřadu, 

 výkon silničního správního úřadu ve věcech správních deliktů, 

 výkon silničního správního úřadu v působnosti obce s rozšířenou působností,  
 výkon státního stavebního dohledu dozoru,  

 výkon státního silničního dozoru. 

 
Kvalifikační a odborné požadavky:  

 ukončené VŠ nebo SŠ vzdělání s maturitou stavebního směru, 

 dle § 4 zák. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků ve znění pozdějších 

předpisů, 

 znalost právních předpisů týkajících se výše uvedené rámcové pracovní náplně, 

 dobrá znalost práce s PC, 

 praxe v oboru výhodou, 

 odborná praxe min. 3 roky ve veřejné správě výhodou.       

 

Nabízíme: 

 zajímavé a perspektivní zaměstnání, 

 motivující osobní příplatek, mimořádné odměny a další zaměstnanecké výhody (stravenky, 

příspěvek na dovolenou a další benefity). 

 

Předpokládaný datum nástupu: listopad-prosinec 2017 (případně leden 2018)   

 

Doklady potřebné pro přihlášení do výběrového řízení: 

 
1. přihláška (náležitosti přihlášky: název pracovního místa, jméno, příjmení, titul, datum a místo 

narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, datum a 

podpis), 

2. strukturovaný životopis, 

3. výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,  

4. ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, 

5. personální dotazník a čestné prohlášení (je možno vyzvednout přímo na Odboru personálním 

MMP nebo stáhnout z webových stránek www.plzen.eu (kategorie Úřad, Pracovní místa). 

 

Písemné přihlášky do výběrového řízení je nutno doručit nejpozději do 20.10. 2017 na adresu: Úřad 

městského obvodu Plzeň 5 - Křimice, Prvomájová 100/21, 32200 Plzeň. Obálku označit slovy: 

„Výběrové řízení“.   Bližší informace na tel. 378 036 805, 606 202 566.  

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. 

 

          

http://www.plzen.eu/

