Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Město Nové Město nad Metují
vyhlašuje
výběrové řízení na obsazení místa

referent Oddělení dopravy a silničního hospodářství
Odboru správního Městského úřadu Nové Město nad Metují
Místo výkonu práce:
Možnost nástupu do zaměstnání:
Doba trvání pracovního poměru:
Platové zařazení:

Nové Město nad Metují
červen 2017 nebo dle dohody
pracovní poměr bude uzavřen na dobu neurčitou
10. platová třída

Pozn.: zařazení do platové třídy je v souladu s nařízením vlády č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog
prací a kvalifikační předpoklady zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.
Odměňování se řídí nař. vl. č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a
správě ve znění pozdějších předpisů (přílohou č. 4).

Charakteristika pozice: Výkon státní správy dle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách
provozu vozidel na pozemních komunikacích, dle zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, dle zákona 361/2001 Sb., o
provozu na pozemních komunikacích, dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za
přestupky a řízení o nich. Projednávání přestupků a správních deliktů na úseku dopravy
a silničního hospodářství, přestupků týkajících se technického stavu vozidel, týkajících se
pojištění odpovědnosti z provozu vozidel. Provádění záznamů o uložených sankcích za
přestupky a trestné činy, včetně bodového hodnocení řidičů, vedení správních řízení ve
věci námitek v bodovém hodnocení řidičů, udělování, podmiňování, omezování,
odnímání a vracení řidičských oprávnění. Zajišťování agendy spojené s výběrem
správních poplatků, pokut a blokových pokut, zástup v době nepřítomnosti ve věcech
projednávání přestupků na úseku veřejného pořádku, občanského soužití, ve věcech
majetkových, na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi.
Předpoklady dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných
celků:
- státní občanství ČR (v případě cizího státního občanství trvalý pobyt v ČR);
- nad 18 let věku, znalost jednacího jazyka;
- bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům;
Kvalifikační předpoklady dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
- minimálně vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu
Další požadavky
- uživatelská znalost PC (MS Office);
- znalost regionu, časová flexibilita, ochota dále se vzdělávat
Dále uvítáme
- vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo na vysoké
škole v České republice (§ 111 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a
řízení o nich);
- zvláštní odborná způsobilost při přestupkovém řízení ve věcech bezpečnosti a plynulosti
silničního provozu na úseku dopravy a silničního hospodářství a správních řízení
související a zvláštní odbornou způsobilost při přestupkovém řízení ve věci veřejného
pořádku, občanského soužití a majetku;
- orientace v právních předpisech souvisejících s oborem požadované práce;
Náležitosti přihlášky:
- jméno, příjmení a titul zájemce;
- datum a místo narození, státní příslušnost zájemce;
- místo trvalého pobytu zájemce (z důvodu kontaktu uveďte i tel. číslo nebo e-mail);
- číslo občanského průkazu, datum a podpis zájemce;

K přihlášce se připojí tyto doklady:
- strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o předchozích a dosavadních
zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se činností
uvedených v části „charakteristika pozice“;
- výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, popř. čestné prohlášení
o bezúhonnosti;
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání;
Termín podání přihlášek: do 16. května 2017
Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše
přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi žádosti dalších uchazečů na obsazované
pracovní místo.
Předpokládaný termín výběrového řízení je stanoven na 23. května 2017. Výběrové
řízení se bude skládat z písemného testu, testu počítačových dovedností a ústního
pohovoru.
Bližší informace podá Bc. Petr Kubala, vedoucí Oddělení dopravy a silničního hospodářství,
Odboru správního Městského úřadu Nové Město nad Metují, tel. 491 419 670, e-mail:
kubala@novemestonm.cz .
Přihlášky doručte buď osobně na podatelnu MěÚ Nové Město nad Metují, nebo zašlete na
adresu: Městský úřad Nové Město nad Metují, nám. Republiky č. p. 6, PSČ 549 01.
Přední stranu obálky označte slovy: “Výběrové řízení – referent ODSH - NEOTVÍRAT“
Zasláním přihlášky do výběrového řízení společně s výše požadovanými materiály dáváte souhlas s využitím
osobních údajů v nich obsažených pro vnitřní potřebu Městského úřadu NMnM. Po skončení výběrového řízení
budou všechny Vámi zaslané materiály skartovány popřípadě Vám na Vaši žádost vráceny. Vyhlašovatel si
vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

