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TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU RÝMAŘOV VYDÁVÁ 
v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků 

a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů 

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 

na pozici referenta na úseku přestupků odboru dopravy a silničního hospodářství 
 

Místo výkonu práce:   Městský úřad Rýmařov 
Předpokládaný nástup:  01. února 2019, popř. dle dohody 
Pracovní poměr: na dobu neurčitou  
Pracovní úvazek:   1,0  
Platová zařazení: 10. platová třída - v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, vše ve znění pozdějších 
předpisů + osobní příplatek, 

Nabízíme: možnost získání bytu, systém zaměstnaneckých výhod, 
Požadavky:  splnění povinností dle § 6 odst. 4 a předpokladů dle § 4 zákona 

č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a změně 
některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. 

Jiné požadavky: 
▪ vzdělání musí mít v souladu s § 111 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupek 

a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, vysokoškolské vzdělání nejméně v magisterském 
studijním programu v oboru právo na vysoké škole v České republice. Nemá-li oprávněná úřední 
osoba vzdělání podle věty první, musí mít vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním 
programu v jiné oblasti a prokázat odbornou způsobilost zkouškou provedenou u Ministerstva 
vnitra, 

▪ znalost příslušných zákonných norem (rámcová znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění 
pozdějších předpisů, velmi dobrá znalost zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), 
ve znění pozdějších předpisů, znalost zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,  

▪ řidičský průkaz skupiny B výhodou 
 

Předpokládaný rozsah pracovní činnosti: 
Zajištění výkonu přenesené působnosti svěřené obecním úřadům a obecním úřadům obcí s rozšířenou 
působností na úseku přestupků podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupek a řízení o 
nich, ve znění pozdějších předpisů, a to např.: 

▪ projednávání a zpracovávání podkladů pro rozhodnutí v přestupkovém řízení u dopravních 
přestupků, po požití alkoholického nápoje nebo po užití jiné návykové látky, zákonného pojištění 
a provozování vozidla, 

▪ projednávání a zpracovávání podkladů pro rozhodnutí o upuštění zbytku trestu zákazu řízení, 
▪ projednání a zpracovávání podkladů pro rozhodnutí o vyřazení silničního vozidla, zániku silničního 

vozidla a správní delikty dle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 

M Ě S T O  R Ý M A Ř O V  
náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov 
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Písemná přihláška zájemce dle § 7 odst. 4 zákona 312/2002 Sb. musí obsahovat tyto náležitosti: 
▪ 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 pobytu, jde-li o cizího státního občana, 
▪ datum a podpis uchazeče. 

 
K přihlášce přiložte  
▪ životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech 

a dovednostech týkající se požadavků tohoto výběrového řízení, 
▪ 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 
nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením, 

▪ ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. 
 
V přihlášce dále uveďte 
▪ kontaktní údaje - telefonní číslo nebo e-mailovou adresu 

 
Místo, adresa a způsob podání přihlášky:  
▪ osobně na podatelně Městského úřadu Rýmařov, náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov 

nebo poštou s datem odeslání nejpozději 15. ledna 2019 
 

Lhůta pro podání přihlášky:  15. ledna 2019 
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. 
Rozhodnutí výběrové komise bude uchazečům oznámeno písemně až po ukončení výběrového řízení. 
Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly. Plné znění včetně Souhlasu 
se zpracováním osobních údajů je zveřejněno a dostupné ke stažení na úřední desce města: 
www.rymarov.cz. Po ukončení výběrového řízení budou dokumenty s osobními údaji a výpis z RT 
zaslány doporučenou zásilkou zpět uchazečům. 
 
Bližší informace v případě dotazů podá Ing. Jiří Furik, tajemník Městského úřadu Rýmařov, 
tel.: 554 254 132, popř. vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Rýmařov, 
Bc. Renata Vyslyšelová, tel.: 777 254 120. 
 

Příloha: Souhlas se zpracováváním osobních údajů. 
 

Ing. Jiří Furik v. r. 
tajemník MěÚ Rýmařov 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desku dne:  10. prosince 2018  
Sejmuto z úřední desky dne:   16. ledna 2019 


