
 
 

město Mimoň 
Mírová 120, 471 24 Mimoň – Mimoň III 

                
 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení 
 
Město Mimoň se sídlem Mírová 120, 471 24 Mimoň prostřednictvím tajemnice úřadu 
vyhlašuje dne 22.8.2022 v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních 
samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění, výběrové řízení na 
pozici 
 

 

referent Odboru výstavby a dopravy Městského úřadu Mimoň  
 
 

Místo výkonu práce: město Mimoň  
Pracovní poměr: na dobu neurčitou se zkušební dobou 3 měsíce 
Předpokládaný termín nástupu: 1.11.2022 nebo dle dohody     
Platové zařazení: 10. platová třída dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových 
poměrech zaměstnanců ve veřejné službách a správě, v platném znění a dle zákona  
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění     
   
Kvalifikační požadavky vzdělání a praxe: 

a) vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve 
studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru, nebo 

b) vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví, 
nebo 

c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru 
stavebnictví. 

 
Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru: 

- státní občan České republiky, popřípadě cizí státní občan s trvalým pobytem 
v České republice 

- fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je 
bezúhonná, ovládá jednací jazyk 

 
Požadavky na uchazeče: 

− dobré organizační a komunikační schopnosti 

− dobrá znalost práce s výpočetní technikou 

− flexibilita a schopnost rychle se učit  

− řidičský průkaz skupiny B 
 
Výhodou:  

− zkouška zvláštní odborné způsobilosti při územním rozhodování a rozhodování na 
úseku stavebního řádu (povinnost složit zkoušku do 18 měsíců od uzavření 
pracovního poměru) 

− znalost legislativy (státní správa a samospráva) 
 

 



Náležitosti písemné přihlášky uchazeče: 

− 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, jde-li o cizího 
státního občana     

− telefonní kontakt 

− datum a podpis uchazeče   
 
Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce: 

− životopis včetně údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a 
dovednostech 

− výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce, u cizích státních 
příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským 
státem, pokud takový doklad domovský stát nevydá, doloží se bezúhonnost 
čestným prohlášením 

− ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání  
 
Lhůta pro podání přihlášky: 14.9.2022 
     
Způsob podání přihlášky:  
Písemné přihlášky doručte nejpozději do 14.9.2022 do 10 hodin osobně nebo poštou na 
podatelnu Městského úřadu Mimoň, Mírová 120, 471 24 Mimoň v uzavřené obálce. 
Obálku označte textem: "Výběrové řízení – referent Odboru výstavby a dopravy – 
NEOTVÍRAT.“ Přihlášky nelze zasílat elektronicky. 
 
 
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu 
a nevybrat žádného z přihlášených uchazečů.  
 
 
 
 
 

V Mimoni dne 22.8.2022 
 
 
                        Bc. Jana Váňová 
                                    tajemnice Městského úřadu Mimoň                                                                                        
                     


