15. dubna 2021
Ve smyslu § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků vyhlašuji výběrové
řízení na obsazení tohoto pracovního místa:
Zaměstnanec oddělení stavebního řádu
Název územního
samosprávného celku:

Zlínský kraj

Druh práce:

Koordinace a usměrňování stavebně správních činností

Vykonávaná činnost:








rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí stavebních a vyvlastňovacích
úřadů a přezkoumává pravomocná rozhodnutí těchto úřadů;
vykonává činnosti stavebního úřadu dle zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů;
koordinuje určené činnosti stavebního úřadu dle zákona č.
416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické
infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací;
poskytuje odbornou a metodickou pomoc stavebním a
vyvlastňovacím úřadům;
provádí kontrolní činnosti stavebních a vyvlastňovacích úřadů;
zastupuje Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování
a stavebního řádu u soudu.

Místo výkonu práce:

Pracoviště Krajského úřadu Zlínského kraje ve Zlíně

Pracovní poměr:

neurčitou

Platová třída odpovídající
druhu práce:

12

Předpoklady stanovené
pro vznik pracovního
poměru úředníka:

Předpoklady podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb.

Jiné požadavky pro vznik
pracovního poměru
odpovídající povaze
správní činnosti:

Podmínkou:







vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
právního, stavebního nebo architektonického směru;
znalost právních předpisů v oblasti stavebního práva, vyvlastňování
a správního řízení;
zodpovědnost, samostatnost a vysoké pracovní nasazení;
pečlivost, analytické schopnosti;
znalost práce na PC (MS Office);
ŘP sk. B.

*Odbornou praxí se rozumí praxe vykonávaná v pracovněprávním vztahu, občanském či obchodním vztahu
nebo na základě živnostenského oprávnění.
Uchazeči předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:
 jméno, příjmení a titul,


datum a místo narození,



státní příslušnost,



místo trvalého pobytu (vč. čísla telefonu),



číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana,



datum a podpis.

Písemné přihlášky doplněné:
 životopisem o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech,


originálem výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starším než 3 měsíce,



ověřenou kopií dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,

doručte poštou nebo osobně nebo prostřednictvím datové schránky nejpozději do 30. dubna 2021
do 10:00 hodin na adresu:
Krajský úřad Zlínského kraje
oddělení personálních věcí a vzdělávání
tř. Tomáše Bati 21
761 90 Zlín
Rozhodnutím ředitele Krajského úřadu Zlínského kraje byl termín pro podání přihlášek do výběrového
řízení prodloužen do 14. 5. 2021.
V případě, že uchazeč uspěje ve výběrovém řízení a následně s ním bude uzavřen
Obálku prosím označte „VŘ ÚP – NEOTVÍRAT“.
V případě, že uchazeč uspěje ve výběrovém řízení a následně s ním bude uzavřen pracovní poměr, vztahují
se na něj možná omezení týkající se výkonu jiné činnosti dle z. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků a změně některých zákonů, z. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, zákonů o volbách do
zastupitelstev obcí a krajů a dalších právních předpisů.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení bez uvedení důvodu kdykoliv v jeho průběhu nebo
nevybrat žádného uchazeče.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Informace o zpracování osobních údajů pro uchazeče o zaměstnání
ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (dále jen „Obecné nařízení“)
Správce osobních údajů: Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, IČO: 70 89 13 20, telefon:
+420 577 043 111, ID datové schránky: scsbwku
2. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:
Zlínský kraj, Mgr. Ing. Zdeněk Vašátko, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, telefon: +420 577 043 580,
ID datové schránky: scsbwku, poverenec.oou@kr-zlinsky.cz
3. Účelem zpracování osobních údajů je výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka
zařazeného do krajského úřadu ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků a o změně některých zákonů
4. Právním základem pro zpracování osobních údajů je skutečnost, že:
a. zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje – čl. 6 odst. 1
písm. c) Obecného nařízení,
b. zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro
provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů – čl. 6 odst.
1 písm. b) Obecného nařízení.
5. Kategorie osobních údajů tvoří: identifikační a adresní údaje – jméno, příjmení, titul, datum a místo
narození, adresa trvalého bydliště, státní příslušnost, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o
povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana a další nezbytné údaje dle požadavků na konkrétní
pracovní místo (např. způsobilost k právním úkonům, odborná kvalifikace, bezúhonnost, zdravotní
způsobilost, znalost českého jazyka, řidičské oprávnění atd.), kontaktní údaje (telefon, e-mail).
6. Osobní údaje jsou u správce zpracovávány pouze po nezbytnou dobu nutnou k plnění účelu zpracování
uvedeným v bodu 3. Po této době jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu
stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb.,
o archivnictví a spisové službě.
7. Osobní údaje nejsou správcem předávány jiným osobám.
8. Máte právo:
a. požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům,
b. požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje
zpracovávané správcem jsou nepřesné),
c. požadovat omezení jejich zpracování,
d. požadovat výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu,
e. podat stížnost u dozorového orgánu.
9. Svá práva vůči správci osobních údajů uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.

Ing. Milan Štábl, MBA v. r.
ředitel Krajského úřadu Zlínského kraje
Vyvěšeno: 15. 4. 2021
Sejmuto:

