Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj
Moravské náměstí 1, 601 51 Brno
nabízí služební místo
„rada/odborný rada v právním oddělení č. 1
na Katastrálním pracovišti Brno-město“
Požadujeme:
 vysokoškolské vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu
se zaměřením na právo, právní a veřejnoprávní činnost nebo geodézie a kartografie
 znalost práce na PC (Microsoft Office Word, Excel, Outlook),
 vysoké pracovní nasazení, spolehlivost, samostatnost a odpovědnost,
 velmi dobré komunikační schopnosti,
 občanskou bezúhonnost.
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu č. 234/2014 Sb., o státní službě,
ve znění pozdějších předpisů, do 11. platové třídy a náplň práce zahrnuje:
 systémové činnosti při vedení katastrálního operátu, rozhodování o návrzích
na povolení vkladu nebo výmazu práv k nemovitostem do katastru nemovitostí,
provádění operací v informačním systému katastru nemovitostí
 kontrola správnosti výše úhrady správního poplatku za podání návrhu na zahájení
řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí, provádění činností souvisejících
s vybíráním nedoplatku nebo vrácením přeplatku správního poplatku,
 posuzování a osvědčování právní a správní způsobilosti rozhodnutí a jiných listin
pro vyznačení v katastru nemovitostí,
 jednání s orgány státní správy a samosprávy, vlastníky a jinými oprávněnými
při zápisu vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem,
 potvrzování uznání pravosti podpisu oprávněných osob na smlouvách předkládaných
ke vkladu nebo záznamu do katastru.
Místem výkonu práce je Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště
Brno-město, Moravské náměstí 1/1, 601 51 Brno.
Nabízíme:




odměňování v souladu s částí devátou zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění
pozdějších předpisů
systém zaměstnaneckých a sociálních výhod (5 týdnů dovolené, příspěvek
na stravování, pružná pracovní doba, sick days)
příjemné pracovní prostředí.

Požadované dokumenty:




motivační dopis
strukturovaný profesní životopis s popisem dosavadní odborné praxe
kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Předpokládaný termín nástupu: 1. listopad 2017. Jedná se o služební místo
obsazované osobou v pracovním poměru na dobu určitou (zástup za mateřskou a
rodičovskou dovolenou) podle ustanovení § 178 odst. 1 písm. c) zákona č. 234/2014
Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů.

Písemné nabídky včetně požadovaných dokumentů doručte na adresu Katastrální úřad pro
Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno – město, Moravské náměstí 1/1, 601 51 Brno
nebo e-mailem na adresu marie.suchankova@cuzk.cz nejpozději do 29. září 2017 do 12,00
hod.

S případnými dotazy k volnému služebnímu místu se můžete obrátit na ředitelku
Katastrálního pracoviště Brno-město Ing. Marii Suchánkovou – tel: 542 521 300, email:
marie.suchankova@cuzk.cz.
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