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V souladu s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných 
celků a o změně některých zákonů (dále jen zákon), vyhlašuje tajemník městského úřadu 
Vrchlabí  
 

výběrové řízení na vznik pracovního poměru úředníka zařazeného do 
Městského úřadu Vrchlabí 

 
 na druh práce: 

REFERENT ÚŘADU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 
 

Pracovní poměr: na dobu neurčitou.   
 
Místo výkonu práce: Vrchlabí 
 
Předpoklady uchazečů: 

 vysokoškolské vzdělání uznané pro autorizaci v oboru územní plánování nebo 
vysokoškolské vzdělání příbuzného oboru s předpokladem složení zkoušky zvláštní 
odborné způsobilosti, 

 státní občan České republiky, popř. cizí státní občan, který má v ČR trvalý pobyt, 

 věk od 18 let,  

 způsobilost k právním úkonům,  

 bezúhonnost1,  

 znalost jednacího jazyka.  
 

Další požadavky: 

 znalost práce na PC 

 schopnost jednání s lidmi 

 řidičský průkaz skupiny B 
 

Výhodou 

 autorizace v oboru územní plánování  

 zkouška zvláštní odborné způsobilosti pro správní činnost na úseku územního 
plánování 

 praxe v oblasti územního plánování 
 

Platové zařazení: 10. platová třída (dle vzdělání a praxe) 
 
Náležitosti přihlášky:  

 jméno, příjmení a titul uchazeče 

 datum a místo narození uchazeče 

 státní příslušnost uchazeče 

 místo trvalého pobytu uchazeče 

 číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu 

 datum a podpis uchazeče 

                                                
1Za bezúhonnou osobu se pro účely zákona nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena pro 

trestný čin spáchaný úmyslně, nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem 
veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, jakoby nebyla odsouzena. 
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Uchazeč připojí k přihlášce: 

 životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných 
znalostech a dovednostech týkajících se správních činností 

 výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků 
obdobný doklad 

 ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 
 
 
Přihlášky je možné podat: 

 písemně na adresu 
Městský úřad Vrchlabí 
Zámek 1 
543 01 Vrchlabí  
 

 osobně na podatelnu městského úřadu na stejné adrese  
 

 v elektronické podobě do datové schránky Města Vrchlabí ID: f77btm4. 
 
nejpozději dne 24.01.2022 
 
 
 
 
Městský úřad si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů, nebo výběrové řízení zrušit.  
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Pavel Řehák v.r. 
tajemník Městského úřadu 
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