
Hledáme nové kolegy/kolegyně na pozici 

referenta územního plánování a stavebního řízení 

Čeká na Vás různorodá a zajímavá práce, která spočívá především v přípravě podkladů pro 

rozhodnutí o odvolání do rozhodnutí stavebních úřadů v působnosti Středočeského kraje, dále 

přezkum rozhodnutí stavebních úřadů měst a obcí kraje, řešení stížností na úseku stavebního 

zákona, provádění kontrol stavebních úřadů měst a obcí kraje a dále poskytování odborné a 

metodické pomoci obcím v oblasti stavebního práva. 

Místo výkonu práce: Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5 

Pracovní poměr: na dobu neurčitou 

Požadujeme: 

• VŠ vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu stavebního, 

architektonického nebo právnického směru 

• výhodou je znalost zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, zákona č. 

184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemkům nebo stavbě, zákona č. 

500/2004 Sb., správní řád, vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání 

území, vyhlášky č. 503/2006 o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření 

a stavebního řádu, vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby  

• znalost práce na PC (MS Office) 

• zvláštní odborná způsobilost při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního 

řádu a vyvlastnění výhodou 

• praxe v oboru vítána (absolventy zaučíme) 

• orientaci v právních předpisech 

• schopnost rozhodovat a stanovit prioritu úkolů 

• schopnost kvalitní, přesné a bezchybně odvedené práce v požadovaném termínu 

• profesionalita, odpovědnost a spolehlivost 

• ochota dále se vzdělávat 

• ochota přijímat nové pracovní úkoly 

 

Nabízíme: 

• dobré pracovní podmínky  

• pružnou pracovní dobu 

• výhodnou polohu pracoviště v centru hlavního města Prahy  

• možnost dalšího vzdělávání 

• příjemný pracovní kolektiv 

• služební mobilní telefon 

• zajímavé benefity (dny zdravotního a pracovního volna, stravenky, flexi passy, příspěvek na 

penzijní připojištění a životní pojištění, příspěvek na ošacení, dary při životních výročích, 

půjčky a dary při řešení tíživých životních situací, možnost stravování v budově úřadu) 

 

Přihlášky je nutno doručit v zalepené obálce nejpozději do 19. 4.  2021 do podatelny na adresu: 

Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150  21 Praha 5.  

Obálku označte slovy „VŘ – referent územního a stavebního řízení“. 



Podrobné informace k danému místu naleznete na www.kr-stredocesky.cz, úřední deska, volná 

pracovní místa. 

 

Další informace Vám poskytne Ing. Karel Štufka, vedoucí oddělení stavebního řízení, tel.: 257 280 707,  

e-mail: stufka@kr-s.cz. 

 

 

 

 

 

http://www.kr-stredocesky.cz/

