Oznámení o výběru zástupu na služební místo
Rada/odborný rada – rozhodování o povolení vkladu – RPV1003,
Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-město
Č.j.: KÚ-01517/2020-400-1001-1
Plzeň 26. března 2020

Katastrální úřad pro Plzeňský kraj oznamuje, že obsazuje služební místo
Rada/odborný rada – rozhodování o povolení vkladu – RPV1003
v oddělení právních vztahů k nemovitostem na katastrálním pracovišti Plzeň-město.
Služební místo je obsazováno na dobu určitou v režimu pracovního poměru jako zástup
po dobu pracovní neschopnosti a za mateřskou a rodičovskou dovolenou.
Místem výkonu práce je Plzeň.
Předpokládaný nástup: ihned nebo podle dohody.
Služební místo je zařazeno do 11. platové třídy.
Požadavky:
vysokoškolské vzdělání (min. Bc.)
vysoké pracovní nasazení
znalost práce na PC, odpovědnost, komunikační schopnosti,
bezúhonnost, spolehlivost
zájem dále se vzdělávat
znalost v oblasti správy a vedení katastru nemovitostí výhodou
Popis činnosti:
Systémové činnosti při vedení a obnově katastrálního operátu, například rozhodování o
návrzích na vklad práv k nemovitostem, o opravách chyb v katastru, o změnách hranic
katastrálních území, o námitkách při obnově katastrálního operátu, o přebírání výsledků
zeměměřických činností pro obnovu katastrálního operátu nebo o porušení pořádku na úseku
katastru nemovitostí.

Posuzování a rozhodování složitých návrhů na povolení vkladu nebo výmazu práv k
nemovitostem do KN včetně jednání s účastníky řízení, popřípadě s orgány státní
správy, např. soudy, FÚ, stavební úřady atd.
Rozhodnutí o vrácení poplatku nebo přeplatku, výzva k úhradě správního poplatku.
Spolupráce při řešení složitých řízení o opravě chyby v údajích KN včetně přípravy
rozhodnutí a opravě chyby.
Kontrola věcné správnosti aktualizace a zplatňování budoucího stavu vkladu práv do
KN.
Spolupráce při vyřizování stížností a jiných podnětů ze strany veřejnosti a to včetně
zajišťování podkladů se 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.
Žádosti a strukturované životopisy zasílejte na: jan.slouf@cuzk.cz, tel: 377 162 220
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