
Královéhradecký kraj
Krajský úřad

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Ředitelka Krajského úřadu Královéhradeckého kraje

vyhlašuje dle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

výběrové řízení č. 23/2020 (VR_23_20)
na obsazení pracovního místa

druh práce: referent/ka oddělení silničního hospodářství (vyvlastňování)
platové zařazení: 11. – 12. platová třída1

pracovní poměr: na dobu neurčitou    
termín nástupu: 01. 09. 2020, popř. dle dohody 
místo výkonu práce: Hradec Králové

Předpoklady: 
 dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dosažení 18 let věku, svéprávnost, 
bezúhonnost, ovládání jednacího jazyka, být fyzickou osobou, která je státním občanem 
České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České 
republice trvalý pobyt)

Požadované vzdělání: 
 vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v 

bakalářském studijním programu

Charakteristika vykonávané práce:
 vykonává funkci vyvlastňovacího úřadu a odvolacího orgánu k problematice odnětí 

vlastnických práv k pozemkům a stavbám ve smyslu zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo 
omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění) a zákona č. 
416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní vodní a energetické infrastruktury, ve znění 
pozdějších předpisů, v případě aplikace postupů podle § 17 odst. 1 zák. č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, dále § 5a zák. č. 266/1994 Sb., o 
drahách, ve znění pozdějších předpisů a § 30a zák. č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve 
znění pozdějších předpisů

 rozhoduje o opravných prostředcích proti rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou 
působností a proti rozhodnutím obcí, pokud jde o oblast silničního hospodářství, speciálního 
stavebního úřadu 

 vykonává působnost silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu ve věcech 
silnic I. třídy s výjimkou věcí, ve kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy 

1 Zařazení do platové třídy je v souladu s NV 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 NV č. 341/2017 Sb., o 
platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů



Uvítáme:
 zkoušku odborné způsobilosti (obecnou a zvláštní část) pro výkon správních činností 

při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění a pro 
výkon správních činností při správním rozhodování a dozorové činnosti v silničním 
hospodářství

 znalosti výše uvedených zákonů a zákonů: č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů; č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů; 

Další požadavky a předpoklady:
 velmi dobrá znalost práce na PC, znalosti regionu, řidičský průkaz skupiny B

Bližší informace k obsahu práce Vám podá:
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství Ing. Tomáš Jurček, telefon 495 817 630, mobil: 
775 237 651, e-mail: tjurcek@kr-kralovehradecky.cz nebo Ing. Jiří Pospíšil, vedoucí oddělení 
silničního hospodářství, telefon 495 817 649, mobil: 736 521 874, e-mail: jpospisil@kr-
kralovehradecky.cz

Uzávěrka přihlášek je: 08.07.2020 v 17:00 hod.
(v této lhůtě musí být přihláška doručena Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje)

Přihlášku s požadovanými náležitostmi zašlete na níže uvedenou adresu v zalepené obálce s 
uvedením adresy podavatele, označením čísla výběrového řízení a nápisem NEOTVÍRAT.

Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Odbor kancelář ředitelky KÚ – oddělení personální
VR_23_20
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové 

Náležitosti přihlášky jsou:
 jméno, příjmení a titul zájemce, jeho datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého 

pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího 
státního občana, datum a podpis 

K přihlášce připojte:
 životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a 

dovednostech 
 výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (nelze nahradit čestným prohlášením, 

ani kopií žádosti o výpis z evidence Rejstříku trestů s datem podání žádosti); u cizích státních 
příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud 
takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)

 ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
 uvítáme uvedení telefonického a elektronického kontaktu
 NEPŘIKLÁDEJTE kopie osobních dokladů (např. občanského průkazu nebo cestovního pasu)

Bližší informace k výběrovému řízení a vzor přihlášky najdete na webových stránkách 
Královéhradeckého kraje – sekce Krajský úřad – Volná místa KÚ – Informace k výběrovému řízení 
a vzor přihlášky (http://www.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?pgid=107).
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