ŘEDITEL
KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU PRO HLAVNÍ MĚSTO PRAHU
Ing. Lubomír Klučka
vyhlašuje v návaznosti na § 178 odst. 1
zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů
výběrové řízení na obsazení služebního místa

„referent KN – právník do právního oddělení III.”
Požadujeme:
 magisterské nebo bakalářské vzdělání v oboru právo, případně veřejná správa
 znalost práce na PC,
 schopnost osvojit si zápis vlastnických práv k nemovitostem do katastru nemovitostí,
orientace v nabývacích listinách
 občanská bezúhonnost
Náplň práce a místo výkonu práce:


rozhodování o návrzích na povolení vkladu nebo výmazu práv k nemovitostem do katastru
nemovitostí dle zákona č. 256/2013 Sb., vyjádření k odvolání a žalobám podaným proti
rozhodnutí katastrálního úřadu o vkladu práva,



rozhodování o vyhovění odvolání v plném rozsahu podle § 87 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád,



kontrola a zjišťování způsobilosti listin nebo ohlášení určených k záznamu nebo vyznačení
poznámek o právech k nemovitostem,



vyznačování průběhu vlastního řízení v protokolech vkladů a záznamů a provádění vkladů
(zplatnění) v řízení „V“ a zplatnění záznamů dle listin v řízení „Z“

Místem výkonu práce je sídlo úřadu: Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18214 Praha 8.
Nabízíme:
 pracovní poměr na dobu určitou (zástup na služebním místě za státní zaměstnankyni na
mateřské a rodičovské dovolené, v souladu s § 178 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., o
státní službě, ve znění pozdějších předpisů).
 odměňování v souladu se zákonem o státní službě a nařízením vlády č. 304/2014 Sb.,
o platových poměrech státních zaměstnanců, v závislosti na délce dosažené praxe
(zařazení ve 12. platové třídě – platová tabulka dle přílohy č. 2 nařízení vlády
v aktuálním znění), osobní příplatek.
 systém zaměstnaneckých a sociálních výhod (5 týdnů dovolené, FKSP, pružná pracovní
doba, závodní stravování s příspěvkem zaměstnavatele, 5 dnů sick days),
 příjemné pracovní prostředí v moderní budově přímo u stanice metra „C“ – Kobylisy
 možnost dalšího osobnostního a profesního rozvoje.
Předpokládaný termín nástupu: 1. 7. 2020 (případně dle dohody)
Strukturovaný životopis a motivační dopis zasílejte do 19. června 2020 nejlépe
v elektronické podobě na adresu milena.theerova@cuzk.cz nebo v listinné podobě
na Ing. Milena Theerová Katastrální úřad při hlavní město Prahu, Pod sídlištěm 1800/9,
Kobylisy, 18214 Praha 8, která je zároveň připravena Vám poskytnout podrobnější informace
k výběrovému řízení na telefonu 28404 2408.

