KATASTRÁLNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Čechovo nábřeží 1791, Bílé Předměstí, 530 86 Pardubice
Pardubice
Datum: 7. 10. 2019
Č. j.: KÚ-2390/2019-600

Výběrové řízení na pozici
rozhodování o povolení vkladu v oddělení právních vztahů k nemovitostem
Katastrálního pracoviště Svitavy

Požadujeme:
 vysokoškolské vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu,
 dobré komunikační schopnosti,
 spolehlivost, pečlivost, samostatnost a odpovědnost,
 odborné vzdělání a praxe v oboru právo nebo geodézie výhodou.

Náplň práce:


posuzování a rozhodování nejsložitějších návrhů na povolení vkladu nebo výmazu práv
k nemovitostem do katastru nemovitostí (KN) včetně jednání s účastníky řízení,
popřípadě s orgány státní správy, např. soudy, FÚ, stavebními úřady atd.,



rozhodnutí o vrácení poplatku nebo přeplatku, výzva k úhradě správního poplatku,



právní pomoc a spolupráce při řešení složitých řízení o opravě chyby v údajích KN
včetně přípravy rozhodnutí o opravě chyby,



kontrola věcné správnosti aktualizace a zplatňování budoucího stavu vkladu práv do
KN,



spolupráce při vyřizování zvlášť složitých stížností a jiných podnětů ze strany
veřejnosti, a to včetně zajišťování podkladů ze sbírky listin a odborných výkladů
(judikátů),



kontrola správnosti výše úhrady správního poplatku za podání návrhu na zahájení
řízení o povolení vkladu a vyhotovování korespondence s tím spojené.

Nabízíme:
 pracovní poměr na dobu určitou podle § 178 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., o státní
službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), po dobu zařazení
státní zaměstnankyně Mgr. Michaely Kösslerové, nar. 1. 6. 1982, mimo výkon služby z
důvodu její mateřské dovolené, řádné dovolené čerpané bezprostředně po skončení
mateřské dovolené a rodičovské dovolené, případně po dobu neplaceného služebního
volna čerpaného bezprostředně po skončení její rodičovské dovolené,

 odměňování v souladu s § 178 odst. 5 a § 144 a násl. zákona o státní službě a nařízením
vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších
předpisů, zařazení do 12. platové třídy,
 zajímavou, samostatnou práci,
 možnost bezplatného složení úřednické zkoušky z oboru služby „55. Zeměměřictví a
katastr nemovitostí“,
 systém zaměstnaneckých a sociálních výhod (5 týdnů dovolené, FKSP, příspěvek na
stravování, pružná pracovní doba),
 dostatečný časový prostor pro odborný zácvik na pozici.

Místo výkonu práce:

Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy,
Lanškrounská 1900/2A, Předměstí, 568 02 Svitavy

Termín nástupu: 1. 1. 2020, případně dle dohody.

Strukturovaný životopis a motivační dopis zašlete v termínu do 11. 11. 2019 v elektronické
podobě na adresu Petra.Pokorna@cuzk.cz nebo v listinné podobě na personální oddělení –
Ing. Petra Pokorná, na adresu služebního úřadu Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Čechovo
nábřeží 1791, Bílé Předměstí, 530 86 Pardubice.

Ing. Karel Švarc
ředitel
Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj

Vyvěšeno na úřední desce dne: 7. 10. 2019
Sejmuto z úřední desky dne: 12. 11. 2019

