
Č.j. OÚHB/1749/2021 

Veřejná výzva 

Obec Horní Bludovice, jako územní samosprávný celek, v souladu s §6 zákona č. 312/2002 Sb., 

o úřednicích územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, tímto  

Vyzývá 

K přihlášení zájemců o uzavření pracovní smlouvy na výkon funkce úředníka územního 

samosprávného celku (dále jen: „ÚSC“). 

a) Název územního samosprávného celku 

Obec Horní Bludovice  

b) Druh práce 

úsek silniční správní, vyřizování věcí ve správním řízení a majetková správa 

c) Místo výkonu 

Obecní úřad Horní Bludovice, Horní Bludovice 434, PSČ 739 37 

d) Pracovní poměr 

Na dobu určitou s možností na dobu neurčitou, zkušební doba 3 měsíce 

e) Platová třída (podle nař. vlády č. 300/2019 Sb.) 

9. platová třída 

Nástupní plat: od 19.730,- Kč do 28.920,- Kč (v závislosti na délce započitatelné praxe) 

f) Stanovena týdenní pracovní doba 40 hodin 

g) Předpoklady pro výkon práce (podle ust. §4 zákona č. 312/2002 Sb.) 

- Fyzická osoba, která je občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, 

která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt 

- Plná svéprávnost 

- Bezúhonnost 

- Ovládání jednacího jazyka 

- Vzdělání v oboru dopravní stavby nebo pozemní stavby a praxe v oboru 

- Absolvování zkoušky zvláštní odborné způsobilosti (ZOZ) pro výkon správní 

činnosti při správním rozhodování a dozorové činnosti v silničním hospodářství 

h) Požadované vzdělání 

Vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou  

i) Další předpoklady pro výkon práce 

- Znalost zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 

předpisů 

- Znalost zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu,  

- Znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 

- Znalost zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

- Znalost zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších 

předpisů 

- Dobrá znalost práce na PC (Word, Excel, elektronická pošta, internet) 

- Řidičské oprávnění skupiny „B“ 

- Znalost administrativní práce 



- Komunikativnost, pečlivost, důslednost, vstřícný přístup k občanům, schopnost 

jednání i v konfliktních situacích 

- Aktivní a samostatný přístup k práci 

- Ochota dále se vzdělávat a rozvíjet své schopnosti a znalosti 

- Organizační schopnosti 

j) Náležitosti přihlášky zájemce 

- Jméno, příjmení, titul zájemce 

- Datum a místo narození zájemce 

- Státní příslušnost zájemce 

- Místo trvalého pobytu zájemce a místo bydliště zájemce, liší-li se od místa 

trvalého pobyt 

- Číslo občanského průkazu, nebo číslo dokladu o povolení k pobytu zájemce, 

jde-li o cizího státního příslušníka 

- Kontaktní údaje zájemce (pro snazší komunikaci) – telefon, e-mail apod. 

- Datum a podpis zájemce 

k) Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce 

- Vlastní životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních (včetně jejich časového 

sledu a druhu vykonávané práce), odborných znalostech a dovednostech 

týkajících se uvedené činnosti (vlastnoručně podepsaný) 

- Kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (na výzvu obce zájemce 

předloží originál dokladu) a případně doklady prokazující splnění odborné 

způsobilosti 

- Výpis z rejstříku trestů (ne starší jak 3 měsíce) 

- Souhlas k nakládání s poskytnutými osobními údaji pro účely sledované touto 

výzvou (výběr zájemce o uzavření pracovní smlouvy) ve smyslu zákona č. 

101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů 

(vlastnoručně podepsaný) 

l) Předpokládaný termín nástupu 

01.11.2021 

m) Lhůta pro podání přihlášky 

Do 30.09.2021 

n) Způsob podání přihlášky 

Písemně v zalepené obálce označené „Veřejná výzva – úředník – neotvírat!“ 

o) Místo podání přihlášky 

Obecní úřad Horní Bludovice, Horní Bludovice 434, PSČ 739 37 

p) Kontaktní osoba 

Lada Martinčíková, účetní 

q) Případné dotazy a informace 

tel.: 596 421 022 

e-mail: martincikova@horni-bludovice.cz 

Zaměstnavatel si vyhrazuje právo od výzvy ustoupit. 

V Horních Bludovicích 03.09.2021 

 

Ing. Petra Ficková, starostka obce 
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