MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Oznámení o výběrovém řízení

Tajemník Městského úřadu Kopřivnice vyhlašuje v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb.,
o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),
výběrové řízení č. 12/2017 na obsazení pracovního místa

REFERENT – VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
Pracovní poměr:

na dobu určitou, termín nástupu: 1. 9. 2017, případně dle dohody

Místo výkonu práce: Kopřivnice
Platová třída:

10

Charakteristika vykonávané činnosti:
• výkon státní správy v oblasti vodního hospodářství ve správním obvodu Kopřivnice, obce s rozšířenou
působností
• vede vodoprávní řízení, vydává stavební povolení k vodním dílům a povolení k nakládání s vodami,
povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a podzemních, povolení k odběrům
podzemních a povrchových vod
• vyjadřuje se k činnostem, které mohou ovlivnit vodní poměry, energetický potenciál, jakost nebo
množství povrchových a podzemních vod
• vydává stavební povolení ke stavbám vodních děl
• zajišťuje výkon vodoprávního dozoru podle zákona o vodách
• zajišťuje výkon kompetencí vodoprávního úřadu podle zákona o vodách
• vyřizuje stížnosti a podněty organizací a občanů ve svěřené oblasti
Předpoklady pro vznik pracovního poměru dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb.:
• fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let
• občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, který ovládá český jazyk
• způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost
Požadavky pro vznik pracovního poměru:
• vysokoškolské vzdělání
• přehled v právních předpisech vztahujících se k vykonávané činnosti a k působnosti obcí (vodní zákon,
zákon o vodovodech a kanalizacích, stavební zákon, správní řád)
• zodpovědnost a vysoké pracovní nasazení, samostatnost, spolehlivost, dobré komunikativní schopnosti,
tvůrčí přístup k řešení různě složitých problémů a situací
• velmi dobrá znalost práce na PC (MS Office)
• řidičské oprávnění skupiny B
Výhodou:
• vysokoškolské magisterské vzdělání se zaměřením na vodní hospodářství, stavebnictví
• zkouška zvláštní odborné způsobilosti ve vodním hospodářství (doložit kopii)
• výkon státní správy na úseku vodního hospodářství
• praxe v oblasti vodního hospodářství
• znalost správního území Kopřivnice
Uchazeči předloží:
1. písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti: přesné označení výběrového řízení, jméno,
příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu (uveďte prosím telefon, email), číslo občanského průkazu, datum a podpis (vzor je uložen na webových stránkách města),
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2.
3.
4.
5.

profesní životopis, včetně údajů o odborných znalostech a dovednostech,
originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
motivační dopis

Lhůta pro podání přihlášky:

do 28. 8. 2017

Místo a způsob podání přihlášky:

poštou nebo osobním doručením v podatelně Městského úřadu
Kopřivnice
MěÚ Kopřivnice, VŘ 12/2017, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

Adresa pro podání přihlášky:

Ing. Miroslav Halatin v. r.
tajemník
Městský úřad Kopřivnice

11. 8. 2017

Zaměstnavatel si vyhrazuje právo pracovní místo neobsadit, případně zrušit výběrové řízení.

2/2

