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OZNÁMENÍ o VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

MĚSTO SEDLČANY
ve věci jednajicim tajemníkem Městského úřadu Sedlčany

vyhlašuje dne 25. února 2020

v souladu s ustanovením zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávních
celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále pouze „zák. č.

312/2002 Sb.“), výběrové řízení na obsazení pracovní pozice,
referenta pro silniční a městskou dopravu — samostatného odborného referenta

pro výkony na Úseku Registru vozidel v působnosti obce s rozšířenou působnosti na
Odboru dopravy a silničního hospodářství při Městském úřadu Sedlčany.

Název územního samosprávného celku:
Město Sedlčany, zastoupené výkonným orgánem Městským úřadem Sedlčany (dále též
„MěU Sedlčany“), se sídlem Sedlčany, náměstí T. G. Masaryka č. p. 32, 264 80 Sedlčany; ICO
00243272.

Druh grace:
ZaměstnanecMěstského úřadu Sedlčany; úředník, zařazený do organizační struktury: Odbor
dopravy a silničního hospodářství; Oddělení (není zřizeno); Úsek Registru vozidel.
Pracovní pozice: referent pro silniční a městskou dopravu — samostatný odborný referent
pro výkon agendy v působnosti obce s rozšířenou působnosti na Městském úřadu Sedlčany,
který se bude podílet na činnosti Úseku Registru vozidel, a to jak již uvedeno v postavení
samostatného odborného referenta ve výkonu definovaném katalogem prací ve veřejných
službách a správě; zajištění výkonu požadované agendy. Pracovním výkonem bude účasten
na dalších navazujících úkonech i podpůrné činnosti žádané systémem práce a organizované
vedoucím Odboru dopravy a silničního hospodářství, případně vedoucím úředníkem MěÚ
Sedlčany.

Základní charakteristika vykonávané činnosti:
- výkon státní správy na Úseku Registru vozidel;
- administrativní práce spojené s činností Odboru dopravy a silničního hospodářství;
- posuzování technické způsobilosti vozidel;
- zajišťování programů zaměřených na zvyšování bezpečnosti provozu.

Místo výkonu práce:
Město Sedlčany; správní obvod obce s rozšířenou působností; sídlo kanceláře referenta pro
pozemní komunikace Odboru dopravy a silničního hospodářství je na adrese: Městský úřad
Sedlčany, dislokace pracoviště (kancelář)v administrativníbudově Městského úřadu Sedlčany
|||., Nádražní č. p. 336, 26480 Sedlčany; působnost vdalších administrativních budovách
Městského úřadu Sedlčany a místech k výkonu funkce určených (terén); povinnost



administrativních pochůzek a služebních cest i mimo rámec sjednané pevné pracovní doby —

mimořádné situace, místní šetření, plnění programu vzdělávání apod.).

Platové zařazení:
9. platová třída podle nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách
a správě, ve znění pozdějších předpisů (kód 21025 — tř. 9.1).

Pracovní poměr:
Na dobu neurčitou; HPP se sjednanou zkušební dobou (tři měsíce); pracovní doba 40 hodin
v pevném týdenním režimu; mimořádně vyžadována činnost a její organizace i mimo režim
pevné pracovní doby.

Předpokládaný termín nástupu:
Nejdříve 1. května 2020; případně dle dohody.

Požadavky:
a) splnění zákonných předpokladů pro vznik pracovního poměru úředníka (zejména dle
ustanovení 5 4 zák. č. 312/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, doplněné a blíže
limitované ustanovením zákona č. 326/1999 Sb., ve znění zákona č. 140/2001 Sb.):
- státní občanství ČR, v případě ciziho státního občana trvalý pobyt v ČR a splnění podmínek
podle zákona č. 326/1999 Sb., ve znění zákona č. 140/2001 Sb., jak uvedeno výše;
- fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let;
- způsobilost k právním úkonům;
- ovládání jednacíhojazyka;
- zdravotní způsobilost (fyzická i duševní);
- držitel řidičského oprávnění skupiny „B“.

b) nezbytné splnění dalšich požadavků:
— úplné středoškolské vzdělání, úspěšně zakončené maturitní zkouškou; případně
vysokoškolské vzdělání na úrovni bakalářského studijního programu v požadovaném oboru,
nebo oboru obdobném, respektive obdobného zaměření: doprava; stavebnictví; správní řízení apod;
- zkouška zvláštní odborné způsobilosti v žádaném oboru činnosti (její složení bude žádáno
v zákonném termínu) učiněná podle zákona č. 312/2002 Sb.;
- uživatelská znalost práce na PC (Word, Excel, Internet);
- výkon činnosti referenta silničního hospodářství a speciálního stavebního úřadu, počínaje
dnem uzavření pracovněprávního vztahu, je neslučitelný s podnikáním nebo jiným druhem
výdělečné činnosti v oblasti provozování dopravy nebo taxislužby.

c) kompetence — dovednosti; schopnosti a předpoklady; další výhody:
- samostatně a spolehlivé vystupování;
- nadstandardní organizační schopnosti;
- komunikativní předpoklady, schopnosti a dovednosti;
- klientský přístup;
- zodpovědnost, spolehlivost, výkonnost, samostatnost;
- znalost dostatečnosti výkonu, legislativních podmínek a limitů;
- logické a kreativnímyšlení;
- týmový přístup;
- pokora, maximální vstřícnost, diskrétnost a trpělivost s klienty;
- ochota a schopnost se dále vzdělávat, učit novým postupům;



- všeobecná znalost problematiky státní správy a samosprávy; řádná orientace v oblasti
veřejné správy;
- reálná znalost správního řádu;
- znalost další legislativy se správou a výkonem agendy související, zejména těchto právních
norem: zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zák. č. 111/1994 Sb., o silniční
dopravě, zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, vše ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů, vše ve znění pozdějších předpisů.
- zkušenosti s činností ze souvisejících oborů dopravy a silničního hospodářství, případně
správního práva;
- základní počítačová gramotnost (znalost zejména prostředíWindows, MS Office);
- praxe v jednání s občany / klienty výhodou;
- praxe v oboru výhodou;
- psychická odolnost;
- loajalita.

Doplňujícíinformace:
- nabízíme 5 týdnů dovolené, příspěvek na stravování;
- možnost zvyšování vzdělání a kvalifikace.

Lhůta podánípřihlášky (spolu s požadovanými přílohami a doklady):
Do dne 15. března 2020, do 15:00 hodin (V případě využití doručovací služby musí být
přihláška doručena tak, aby byla úplná kdispozici u adresáta nejpozději do stanoveného
terminul)

Místo a způsob podání přihlášky:
Písemně na adresu: Městský úřad Sedlčany, náměstí T. G. Masaryka č. p. 32, 264 80
Sedlčany (osobní odevzdání do podatelny MěÚ Sedlčany nebo poštovní či jinou
doručovatelskou službou).
Přihlášku podávejtey zalepené obálce s výrazným vyznačením údaje (hesla), a to v levém
horním rohu „VYBEROVE RIZENI — Městský úřad Sedlčany; referent pro silniční a
městskou dopravu Odboru dopravy a silničního hospodářství, „NEOTVIRAT“ a zároveň
se zřejmým označením odesílatele — podavatele.

Přihláška uchazeče musí obsahovatt o náležitosti — vizte šablona Přihláška do v 'běrového
řízení na obsazení pracovní pozice — referenta pro silniční a městskou dopravu —

samostatného odborného referenta v kompetencích obce s rozšířenou působnostina Odboru
dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Sedlčanv":

a) jméno, příjmení, případně titul uchazeče;
b) datum a místo narození uchazeče;
c) státní příslušnost uchazeče;
d) místo trvalého pobytu uchazeče a adresa pro doručování písemností není-li shodná

s adresou trvalého pobytu;
e) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde—li o cizího

státního občana;
f) aktivní telefonní kontakt;
g) informaci o splnění výše uvedených požadavků (stručný výrok);
h) datum a podpis uchazeče.



K přihlášce se připojípovinně tvto doklady:
a) profesní životopis (strukturovaný), ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních
zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech týkajících se administrativních a
správních činností požadovaného zaměření- vizte šablona „Žívotopis“;
b) výpis z evidence Rejstříku trestů - ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též
obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad
domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením;
c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně osvědčení o
absolvovaných kurzech a školeních, případně stávajícím studiu;
d) prohlášení (vizte zveřejněný text; osobní údaje).

Kontakt pro další informace:
lng. Vojtěch Hlaváček, tajemník; tel.: 314 002 903, e-mail: tajemnik©mesto-sedlcany.cz
Bc. Jan Krutina, vedoucí Odboru dopravy a silničního hospodářství; tel.: 314002 975;
721 638 118;
e-mail: krutina©mesto-sedlcany.cz

Doporučený výběr uchazečů pro druhé kolo řízení provede hodnotící komise na základě
doručených úplných přihlášek včetně požadovaných dokladů. Po vyhodnocení písemných
přihlášek bude s pozvanými uchazeči výběrové řízení pokračovat ústním pohovorem
v zasedací místnosti Městského úřadu Sedlčany, na který bude vybraná množina uchazečů
prizvana.
Přihlášky, které nebudou ani po časově limitované výzvě k nápravě obsahovat požadované
náležitosti a přílohy, nebudou považovány za úplné a nebudou zahrnuty k dalšímu projednání
v řízení o obsazení pracovní pozice.
Vlastní náklady účastníka (uchazeče) s výběrovým řízením spojené si hradí účastník sám.

Vyhlášeno: Dne 25. února 2020

Vyvěšeno na úřední desce: ..........................................
Svěšeno: ......................................

Ing. Vojtěch Hlaváček v. r.
tajemník Městského úřadu Sedlčany



Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z přihlášených uchazečů a právo zrušit toto
výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodu.

Povinné přílohy (vzorové):
VR Přihláška
VŘ Životopis
Prohlášení

Povinná příloha (nevzorována):
Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzděláni, případně osvědčení o
absolvovaných kurzech a školeních, případně stávajícím studiu


