
 
 
 
 

Tajemník Městského úřadu Hanušovice, v souladu s ustanoveními zákona č. 312/2002 Sb., §6, 
ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje veřejnou výzvu na obsazení pracovní pozice 

 
REFERENT/KA VEŘEJNÉ SPRÁVY NA ÚSEKU PŘESTUPKŮ 
 

Místo výkonu práce:  Hanušovice a území obcí, s kterými jsou uzavřeny 
veřejnoprávní smlouvy o výkonu přestupkové agendy 
(Branná, Jindřichov, Malá Morava, Kopřivná, Bohdíkov) 

Předpokládaný termín nástupu:  ihned nebo dle dohody 
Pracovní poměr: pracovní poměr na dobu určitou – zástup za mateřskou a rodičovskou 

dovolenou (cca 4 let)  
Platové zařazení:  v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, platová třída 10 + započitatelná praxe. 
 

Druh práce a její charakteristika: 
 Projednává přestupky na úseku pořádku v územní samosprávě, veřejného pořádku, 

občanského soužití a majetku, rovněž projednává jiné správní delikty, pokud k jejich 
projednávání není příslušný jiný odbor. 

 Vede přestupkové řízení a správní řízení v souladu se zákonem, vede ústní jednání, provádí 
dokazování, rozhoduje ve věci, provádí výslechy účastníků řízení a dalších osob a protokolaci, 
vyhotovuje rozhodnutí, ukládá sankce za přestupky a jiné správní delikty včetně blokových 
pokut a provádí další procesní náležitosti dle zákona. Vyhotovuje zprávy o pověstech. 
 

Požadované předpoklady pro výkon práce: 
 uvedené v ustanovení § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných 

celků a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů: 
 fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, 
o je státním občanem České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České 

republice, 
o ovládá jednací jazyk, 
o je svéprávná, 
o je bezúhonná, 
o dosáhla vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském, magisterském nebo 

doktorském studijním programu v oboru právo, veřejná správa apod. 
 

Požadavky na uchazeče: 
 znalost právních předpisů vztahujících se k vykonávané činnosti zejména zákon č. 250/2016 

Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, 128/2000 
Sb., o obcích, zákon 251/2016 Sb., o některých přestupcích, zákon 65/2017 Sb., o ochraně 
zdraví před škodlivými účinky návykových látek, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně 
některých dalších zákonů 

 uživatelské znalosti práce s PC; 
 samostatnost, spolehlivost, odolnost vůči psychické zátěži, dále pak dobré komunikační 

a organizační schopnosti, schopnost řešit problémy a konfliktní situace, empatie, ochota 
dalšího vzdělávání; řidičské oprávnění skupiny B (aktivní řidič); 
 

Výhodou: 



 
 
 
 

 praxe v oboru řešení situací na úseku přestupků   
 zvláštní odborná způsobilost ve smyslu vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné 

způsobilosti úředníků územně samosprávných celků; zkouška odborné způsobilosti pro 
správní činnosti při přestupkovém řízení vítána, (nepotřebuje uchazeč který nejméně 5 let před 
přijetím na pozici projednával přestupky a rozhodoval o nich). 

 absolvování kurzů, školení, seminářů či jiného dalšího vzdělávání z oblasti řešení 
přestupků, 
 

Benefity: 
 příspěvky penzijní připojištění 
 4 dny indispozičního volna 
 příspěvky na stravné, na dovolenou, na zdravotní pomůcky 
 v případě aktivního přístupu ke svěřené funkci nabízíme odpovídající osobní ohodnocení a 

možnost platového růstu 
 příspěvek na dojíždění (mimo správní obvod města Hanušovice) 

 
Přihlášku je možno předkládat pouze v písemné formě a musí obsahovat: 

 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, případně i adresu elektronické pošty 
 datum a podpis uchazeče 

 
K přihlášce je nutné zvlášť přiložit tyto následující doklady: 

 strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o 
odborných znalostech a dovednostech, týkajících se výše uvedených požadavků a náplně 
práce, 

 výpis z evidence Rejstříků trestů, ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též 
 obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem – pokud takový doklad 

stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením 
 ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, a to včetně dodatku k diplomu, popř. 
 osvědčení o státní závěrečné zkoušce, jež jsou nedílnou součástí diplomu 
 čestné prohlášení o svéprávnosti (příjmení, jméno, titul, datum narození, adresu, text 

čestného prohlášení, datum a podpis) 
 souhlas se zpracováním osobních údajů 
 případné další kopie dokladů o získání jiných odborných znalostí 
 souhlas uchazeče o pracovní místo se zpracováním poskytnutých osobních údajů ve smyslu 

obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679 ze dne 27.04.2016. Formulář 
najdete na webové stránce města Hanušovice zde: http://www.hanusovice.info/urad/zadosti-
aformulare/. 
 
 
 



 
 
 
 

Způsob podání přihlášek: 
 osobně na podatelnu městského úřadu 
 prostřednictvím České pošty 
 obálku zřetelně označte textem „VEŘEJNÁ VÝZVA“ – REFERENT/KA VEŘEJNÉ SPRÁVY NA 

ÚSEKU PŘESTUPKŮ – NEOTVÍRAT“ 
 

Místo podání přihlášek: 
 Městský úřad Hanušovice, Hlavní 92, 788 33 Hanušovice 

 
Lhůta pro doručení přihlášek: do 03.03.2022 do 14.30 hod. 
 
Upozornění: 

 u přihlášek je důležité datum doručení, nikoliv odeslání 
 vyhlašovatel si vyhrazuje právo pracovní pozici neobsadit, 
 vybraní uchazeči mohou být pozváni k ústnímu pohovoru 
 důvody nepřijetí se neoznamují 

 
Ing. Pichová Vlasta, v. r. 
Tajemník Městského úřadu Hanušovice 
 
Vyvěšeno16.02.2022 
Sejmuto:  
Evidenční číslo písemnosti:  MUHA 1493/2022 

 
    


