
Město Český Krumlov, nám. Svornosti 1, 381 18 Český Krumlov 
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝB ĚROVÉHO ŘÍZENÍ  

 
Tajemník Městského úřadu Český Krumlov vyhlašuje dle zákona č. 312/2002 Sb., o 
úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, výběrové řízení na 
obsazení pracovní pozice úředníka: 
 

REFERENT  AGENDY  PŘESTUPKŮ  VE  VĚCI  VEŘEJNÉHO  POŘÁDKU, 
OBČANSKÉHO  SOUŽITÍ  A  VE  V ĚCECH  MAJETKOVÝCH  

Odbor vnit řních věcí 
MěÚ Český Krumlov 

 
Místo výkonu práce:  město Český Krumlov - Městský úřad Český Krumlov 
Platové zařazení:    10. platová třída, dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., 
                          o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách 
                                               a správě 
 
Charakteristika vykonávané činnosti: 

• Zajišťování speciálních odborných činností na úseku přestupkové agendy, 
například přezkoumávání pravomocných rozhodnutí v obnově řízení a v 
přezkumných řízeních. 

 
• Zajišťování přestupkové agendy na úseku veřejného pořádku,občanského soužití 

a ve věcech majetkových. 
 

• zajištění výkonu státní správy v základním rozsahu přenesené působnosti  
obecního úřadu a v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností 
podle zák.č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění : 
a. přestupky proti pořádku ve státní správě ve věcech, které jsou jim svěřeny, 

b. přestupky proti pořádku v územní samosprávě,  

c. přestupky proti veřejnému pořádku, 

d. přestupky proti majetku,  

e. přestupky proti občanskému soužití, pokud nebyly spáchány porušením zvláštních 
právních předpisů o provozu na pozemních komunikacích, 

f. přestupky na úseku vyhledávání, ochrany, využívání a dalšího rozvoje přírodních 
léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod a lázeňských míst 

g. přestupky ve věcech, které spravují obecní úřady obcí s rozšířenou působností a 
ostatní přestupky, pokud k jejich projednávání nejsou příslušné jiné správní 
orgány  pokud podle tohoto organizačního řádu k jejich projednávání není 
příslušný jiný odbor  městského úřadu 

h. přestupky podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, v 
platném znění, 

i. zajišťuje výkon přestupkové agendy dle zák.č.200/1990 Sb., o 
přestupcích, pro obce dle uzavřených veřejnoprávních smluv 

 

j. zajišťuje řešení stížností občanů, postoupených odboru vnitřních věcí 
 



k. vede evidenci uložených opatření a jejich plnění (ve spolupráci s 
finančním odborem) 

 
                                
Pracovní poměr:  na dobu neurčitou 
Počet přijímaných:  1 
Nástup: dle dohody, nejdříve však od 1. 1. 2014 
 
 
Výběrového řízení se mohou zúčastnit uchazeči, kteří: 
I. splňují následující předpoklady pro vznik pracovního poměru:  

• jsou státními občany České republiky, popřípadě fyzické osoby, které jsou cizími 
státními občany a mají trvalý pobyt v ČR 

• dosáhli věku 18 let 
• jsou způsobilí k právním úkonům 
• jsou bezúhonní 
• ovládají jednací jazyk 

 
II. splňují další podmínky stanovené vedoucím úřadu pro tento výběr, kterými jsou: 

• vyšší odborné vzdělání popř. vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním 
programu  

• znalost správního řádu a zákona o přestupcích (zák. č. 200/1990 Sb., v pl. znění),  
• znalost práce s PC (MS WORD, především Excel, Outlook, internet a další) 
• řidičský průkaz skupiny "B" (aktivně) 
• komunikativnost, flexibilita 
• praxe ve veřejné správě výhodou 
• praxe v oboru výhodou 
• zkouška ZOZ výhodou 

 
III. podají písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti: 

• jméno, příjmení, titul uchazeče 
• datum, místo narození uchazeče 
• státní příslušnost uchazeče 
• místo trvalého pobytu uchazeče 
• číslo OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana 
• datum, podpis uchazeče 

 
IV. připojí k přihlášce tyto doklady: 

• životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných 
znalostech a dovednostech (strukturovaný životopis) 

• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce 
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 
• podepsané prohlášení uchazeče v následujícím znění: 

            "Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku do výběru  
             dávám, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas k  
             jejich zpracování." 
             Jméno a příjmení, datum narození, vlastnoruční podpis 
 
Pokud uchazeč nepožádá o vrácení dokladů zpět, budou ihned po ukončení VŘ skartovány. 



 
Uchazeči budou hodnoceni na základě dosavadní praxe, dosaženého vzdělání a úrovně 
zpracování požadovaných osobních materiálů. 
 
Lhůta, způsob a místo doručení přihlášek: 
Přihlášku s přílohami doručte do 20. 12. 2013 osobně na podatelnu Městský úřad - Kaplická 
439, Český Krumlov nebo poštou (rozhoduje podací razítko pošty nebo podatelny MěÚ) na 
adresu: 
                                                                                                   Městský úřad Český Krumlov 
                                                                                                   Personalistka 
                                                                                                   Kaplická 439 
                                                                                                   381 01 Český Krumlov 
 
Uzavřenou obálku označte heslem "Výběr - REFERENT PŘESTUPKY OVV" 
 
Případné informace: 
Náplň práce: p. Slavomír Čurda - pověřen vedením OVV MěÚ Český Krumlov  
                       tel.č.: 380 766 200 
Náležitosti přihlášky: Bc. Kateřina Krejčová DiS. - personalistka - tel. č. : 380 766 103 
 
 
 V Českém Krumlově dne 4. 12. 2013 
 
                                                                                                                       Mgr. Radim Rouče 
                                                                                                                          tajemník MěÚ 
 
 


