
 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – KUNRATICE 
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI, K Libuši 7, 148 23  Praha 4 - Kunratice 

 
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝB ĚROVÉHO ŘÍZENÍ 

 
Městská část Praha-Kunratice – zastoupená tajemnicí Úřadu MČ Praha-Kunratice 
dne 2.5.2011    v y h l a š u j e    
v souladu s ustanovením § 7, odst. 3 zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních 
samosprávných celků a změně některých zákonů, v platném znění (dále jen zákon 
č. 312/2002 Sb) výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka/úřednice 
referent/referentka hospodářsko-správního odboru – referent na úseku stavebním 
(výstavba inženýrských sítí) a dopravy  
 
Platové zařazení 
platová třída 10 dle zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce a podle nařízení vlády 
č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (základní 
plat zaměstnance je určen podle stupnice platových tarifů uvedených v příloze č. 2 tohoto 
nařízení vlády) 
 
Pravděpodobný nástup:   po vyhodnocení výběrového řízení dle dohody  

nástup možný ihned  
 
Pracovní poměr bude uzavřen na dobu neurčitou s 3 měsíční zkušební dobou 
 
Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních 
samosprávných celků a o změně některých zákonů v platném znění: 
a. státní občanství ČR, popř. cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice 
b. fyzická osoba, která dosáhla minimálně 18 let věku 
c. způsobilost k právním úkonům 
d. bezúhonnost 
 
Požadované vzdělání: 
a. vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou  
 
Požadované znalosti: 
a. znalost práce na PC (Excel, Word, Internet) 
 
Další dovednosti, schopnosti: 
a. komunikativnost a umění jednat s lidmi, samostatnost, zodpovědnost, rozhodnost, vysoká 

psychická odolnost 
b. znalost českého jazyka 
c. vítána praxe ve státní správě či samosprávě 
d. základní orientace v zákonech č. 183/2006 Sb. stavební zákon, č. 13/1997 Sb., o 

pozemních komunikacích a zák. č. 361/2000 Sb. o provozu na poz. komunikacích, č. 
500/2006 Sb, správní řád, č. 131/2000 Sb., o hl.m.Praze, č. 312/2002 Sb., o úřednících 
územních samosprávných celků, vše v platném znění 

 
Náležitosti přihlášky: 
Přihláška musí obsahovat náležitosti uvedené v ust. § 7, odst. 4 zákona č.312/2002 Sb.: 
Jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, st.příslušnost, místo trvalého pobytu, 
číslo OP (jde-li o cizince číslo dokladu o povolení k pobytu), datum a podpis. 



tel: 244 102 222, mobil 724 190 209, fax: 244 913 900, e-mail: info@praha-kunratice.cz 
IČO: 00231134          DIČ: CZ002 31 134        bankovní spojení: ČS a.s. Praha 4 č.účtu 2000690389/0800 

 
K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č.312/2002Sb. nutno připojit: 
- Strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o 

odborných znalostech a dovednostech. 
- Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců, popř. ověřená kopie výpisu 
- Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 
- Další doklady prokazující kvalifikaci uchazeče  
- Poskytnutí souhlasu se zpracováním svých osobních údajů uvedených v předložené 

přihlášce a jejích přílohách v souladu s ust. § 5 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 
Přihlášku v uzavřené obálce označené slovy 
„ NEOTVÍRAT-Výb ěrové řízení – referent na úseku stavebním (výstavba inženýrských 
sítí) a dopravy„ 
lze zaslat poštou na adresu:  
Úřad Městské části Praha-Kunratice   K Libuši 7, 148 00  Praha 4 - Kunratice nebo předat 
osobně v podatelně Úřadu MČ Praha-Kunratice  K Libuši 7   1.patro  č.dveří  1.5.  
Termín pro podání přihlášky: do 31.05.2011 
 
Upozornění: 
nevyžádané doklady s osobními údaji budou v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů, § 20 odst. 1) tohoto zákona, po skončení výběrového řízení skartovány. 
 
Podle §16 odst. 3, 4 a 5 zákona č.312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků 
a o změně některých zákonů, nesmí být úředník členem řídícího, dozorčího nebo kontrolního 
orgánu právnické osoby, jejímž předmětem činnosti je podnikání. Jinou výdělečnou činnost 
může (až na zákonem stanovené výjimky) vykonávat jen s předchozím písemným souhlasem 
zaměstnavatele. 
 
Úřad městské části Praha-Kunratice se vyhrazuje právo neuzavřít pracovní poměr s žádným 
z uchazečů nebo výběrové řízení zrušit kdykoliv v jeho průběhu. 
 
Pro rychlejší kontakt doporučujeme uchazečům uvést v přihlášce telefonické spojení. 
 
 

V Praze 4 – Kunraticích dne 02.05.2011 

 
 
 
 
         Jitka Voříšková 
tajemnice ÚMČ Praha-Kunratice 


