KATASTRÁLNÍ ÚŘAD PRO JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Moravské nám. 1/1, 601 51 Brno
nabízí služební místo

„vrchní referent / rada v oddělení aktualizace PI KN č. 1“
na Katastrálním pracovišti Brno-venkov
Požadujeme:
• vyšší odborné vzdělání nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu
• znalost práce na PC (Word, Excel, Outlook, grafické programy - MicroStation)
• vysoké pracovní nasazení, spolehlivost, samostatnost a odpovědnost
• velmi dobré komunikační schopnosti
• občanskou bezúhonnost
Služební místo je zařazeno dle Přílohy č. 1 k zákonu č. 234/2014 Sb., o státní službě,
ve znění pozdějších předpisů, do 10. platové třídy a náplň práce zahrnuje:
• provádění odborného zpracování a přípravy podkladů pro vydání rozhodnutí o opravě
chyb v obsahu katastru nemovitostí a námitkách u obnovy operátu včetně zajišťování
agendy při vyřizování opravných prostředků;
• zajišťování námitkových řízení při obnově katastrálního operátu, zpracování návrhů
rozhodnutí o podaných námitkách proti obsahu obnoveného operátu popřípadě
rozhodování v dané věci ve správním řízení;
• konání úkonů katastrálního úřadu v řízení jako oprávněná úřední osoba;
• revize katastrálního operátu;
• obnova operátu na základě pozemkových úprav;
• provádění skartace jednotlivých částí operátů katastru nemovitostí, bývalé evidence
nemovitostí, jednotné evidence půdy a pozemkového katastru.
Místem výkonu práce je Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště
Brno-venkov, Úzká 471/6, 656 77 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
• kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Předpokládaný termín nástupu: 1. září 2020 nebo dle dohody. Jedná se o služební místo
obsazované osobou v pracovním poměru na dobu určitou po dobu čerpání mateřské
nebo rodičovské dovolené, případně dovolené čerpané bezprostředně po skončení
mateřské dovolené zaměstnankyně, nejdéle však do 21. března 2021 podle ustanovení
§ 178 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-venkov, Úzká 471/6, 656 77 Brno nebo
e-mailem na adresu zina.matuskova@cuzk.cz nejpozději do 10. srpna 2020 do 12,00 hod.

S případnými dotazy k volnému pracovnímu místu se můžete obrátit na ředitelku
Katastrálního pracoviště Brno-venkov, Ing. Bc. Zinu Matuškovou – tel: 542 532 201,
e-mail: zina.matuskova@cuzk.cz.

