
Statutární město Brno - UMc Brno-Bohunice
Dlouhá 3. 625 00 Brno

Oznámen í o vvhlášení vúběrového řízení
Tajemník Ún/lČ grno-Bohunice vyhlašuje, v souladu s $ 7 odst. 3 zákona č. 312l2oo2 Sb.,

o úřednících územních samosprávných celků a o změně někteých zákonů (dále jen ,,zákon"),
výběrové řízení na obsazenífunkčního místa

samostatný pracovník/ce oddělení přestupků Útvlč Brno-Bohunice
(platová třída 10)

s místem výkonu práce ÚMČ Brno-Bohunice, Dlouhá 3, 625 00 Brno

charakteristika pracovního místa:

Zajišťování přestupkové agendy na úseku přestupků proti pořádku ve státní správě spáchané
poruŠením povinnosti stanovené v nařízení obce nebo kraje, proti pořádku v Územní sambsprávě,
proti veřejnému pořádku, proti obóanskému souŽití, proti majetku a přestupků, o kterých to sianoví
jiný zákon, vedení přestupkové agendy Komise pro projedn ávání přestupků.

Požadavkv:

_ splnění poŽadavků na oprávněnou Úřední osobu dle s 111 zákona č. 25ot2o16 Sb.,
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich _ prokázání odborné způsobilosti zkouŠkou
sloŽenou u MV ČR, nebo prokázání vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním
programu v oboru právo a právní věda, právo nebo bezpečnostně právní studia na VŠ v-Čn,
popř. středoŠkolského vzdělání s maturitou nebo vyššího vzdělání při splnění ustanovení s 112
zákona č. 25012016 sb', o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (5 let praxi při
projednávání přestupků a rozhodování o nich),- dobrá znalost problematiky a |egislativy na úseku přestupků,- znalost správního řízení a schopnost jeho správné aplikace v praxi,- znalost problematiky územně samosprávných celků výhodou,- zvláštní odborná způsobilost na úseku přestupků výhodou (povinnost sloŽení zkoušky do
18 měsícŮ od vzniku pracovního poměru),

- praxe ve veřejné správě výhodou,- dob19 znalost práce na PC (Word, Excel, lnternet) a v informačních systémech,- rychlá orientace v problémech, schopnost analyticky a koncepčně myslet,- dobré komunikační, vyjednávací, organizačnía rozhodovací schopnósti,- samostatnost, operativnost, flexibilita, pečlivost, vysoké pracovní nasazení, ochota se dále
vzdělávat,

- odolnost proti stresu, schopnost pracovat pod ilakem,- znalost českého jazyka slovem i písmem, dobré vyjadřovací a prezentační schopnosti
v mluveném projevu,

- předpokládaný termín nástupu - červenec-srpen 2023.

Pl9tové podmínky se řídí zákonem č. 262t2oo6 Sb., zákoník práce v platném znění a nařízením
vlády č. 34112017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných sluŽbách a správě
(platová třída 10).

Další oředPokladv pro vznik pracovního poměru úředníka (dle 8 4 zákona):

- státní občanství České republiky nebo cizí státní občanství a trvalý pobyt v ČR,- věk minimálně 18 let,- způsobilost k právním Úkonům a bezúhonnost,- ovládáníjednacíhojazyka.
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Náležitosti přihláškv (dle $ 7 odst. 4 zákona):

- název výběrového řízení,
- jméno, příjmení, titul uchazeče,
- datum a místo narození uchazeče,
- státní příslušnost uchazeče,
- místo trvalého pobytu uchazeče,
- číslo občanského průkazu,
- kontaktní telefonní číslo a elektronický kontakt (e-mail, datová schránka),- prohlášení o souhlasu s vyuŽitím poskytnutých osobních údajů výrrraoně pro potřeby

výběrového řízení,
- datum a podpis uchazeče'

K přihlášce ie nutné připoiit dokladv (dle Q 6 odst. 4 zákona):

- podrobný strukturovaný Životopis, Ve kterém uchazeč uvede údaje o dosavadních
zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se činností, které jsou
náplní funkce a předmětem výběrového řízení,- originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší neŽ 3 měsíce,- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaŽeném vzdělání.

(výpis z evidence trestů a ověření dokladů je moŽné provést na ÚvtČ Brno-Bohunice, Dlouhá 3)

Písemné přihlášky s poŽadovanými náleŽitostmi a doklady uchazeč zašle nebo předá v zalepené
obálce označené nápisem Neotvírat - ,,Výběrov é řízení - samostatný pracovnik/ce oddělení
přestupků Útvlč srno-Bohunice" na pod-atelnu Úřadu nejpozději oo slreby 31. května 2023 do
14:00 hod. na adresu:

ÚvtČ grno-Bohunice, tajemník úřadu, Dlouhá 3, 625 00 Brno

BliŽší informace včetně tiskopisu přihlášky jsou k dispozici na internetových stránkách úřadu -www.bohunice.brno.cz nebo mohou být poskytnuty v kanceláři tajemníka úřadu (tel. 547 423 814,
e-mail kamarad@bohunice. brno. cz).

Přihlášku musí uchazeč zasílat se všemi poŽadovanými náleŽitostmi a přilohami.

lnformace o místě, způsobu a době jednání před výběrovou komisí bude uchazečům zaslána
včas elektronickou poštou. Upozorňujeme na nútnost uvedení adresy pro elektronickou
komunikaci.

Vyhlašovatel si vyhrazuie právo zrušlt výběrové řizeni kdykoliv v jeho průběhu.

V Brně dne 12.o4.2023

,lng. otakar Kamarád
' tajemník ÚMČ grno-Bohunice

oznámení vyvěšeno dne sňato dne



pŘlHlÁŠxa r VÍeĚnovÉrilu ŘízeNí

Přihlašuji se do výběrového řízení na obsazenífunkčního místa

samostatný pracovník/ce oddělení přestupků Úmč Brno_Bohunice

Jméno' příjmení, titul:

Datum a místo narození:

Státní příslušnost:

Místo trvalého pobytu včetně PSČ:

Čísto občanského průkazu:
(číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka)

Telefonní spojení:

Elektronický kontakt

PROH

V souladu s ustanovením $ 5 odst. 2 zákona č,' 1O1t2ooo Sb., o ochraně osobních údajů,
souhlasím s tím, aby moje osobní doklady' které tímto poskytuji ÚtuČ Brno-Bohunice, býly
tímto úřadem zpracovány a vedeny pouze pro účely výše uvědeného výběrového řízení.

Beru na vědomí, Že po ukončení výběrového řízení budou moje osobní doklady vráceny na
níŽe uvedenou adresu obyčejnou poštou.

V Brně dne

podpis uchazeče

adresa pro zasílání korespondence

1' Strukturovaný Životopis
2. Výpis z Rejstříku trestů
3. ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaŽeném vzdělání

NI

Příloha:


