
TAJEMNÍK  M ĚSTSKÉHO  ÚŘADU  BYSTŘICE  NAD  PERNŠTEJEM 
Příční 405 

593 15 Bystřice nad Pernštejnem 
 

VYHLAŠUJE  
dle zák. čís. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění 

  

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 
pro vznik pracovního poměru na dobu neurčitou úředníka MěÚ v Bystřici nad Pernštejnem  

             zařazeného do odboru životního prostředí na úseku vodního hospodářství 
 
 Požadavky: 

• VŠ vzdělání se zaměřením na vodní stavby a vodní hospodářství  nebo  příbuzného zaměření 
• znalost zákonů v oboru a ve státní správě (zák. č. 254/2001 Sb.,  o vodách  ve znění pozdějších 

předpisů, zák. č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 128/2000 Sb., o 
obcích ve znění pozdějších předpisů) 

• praxe v oboru výhodou, zkouška ZOZ v oboru výhodou 
• splnění zákonných předpokladů zájemce dle ust. § 4 zák. čís. 312/2002 Sb. v platném znění 
• velmi dobrá znalost a dovednost  práce na PC 
• komunikativní dovednost 
• ŘP skup. B 
• morální bezúhonnost 
• nástup :  1. ledna 2018 

 
Platové podmínky se řídí zák. č. 262/2006 Sb. zákoník práce, nařízením vlády č. 564/2006 Sb.,  o 
platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění a nařízením vlády č. 
222/2010 Sb., o  katalogu prací ve  veřejných  službách  a  správě, v platném znění, platové zařazení  –  
10. platová třída 
 

ZÁJEMCI  SE  MOHOU  PŘIHLÁSIT  DO  30. září 2017 : 
- písemně na adresu: MěÚ v Bystřici nad Pernštejnem, Příční 405,  593 15 Bystřice nad Pernštejnem 

k rukám tajemnice 
- na e-mail: eva.spatkova@bystricenp.cz 
- do  datové schránky: b3mbs36 
- v přihlášce musí být uvedeno : jméno, příjmení, titul,  datum a místo narození, státní příslušnost, 

místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o 
cizího státního příslušníka, telefonní spojení, datum a podpis zájemce   

- k přihlášce připojte životopis, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, ověřenou kopii 
dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 

 

Vyhlašovatel výběrového řízení si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez výběru uchazeče. 

 
V Bystřici n.P., dne 31.8.2017 

                                                                                             JUDr. Eva Špatková 
                                                                                                  tajemnice MěÚ 


