
 

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení 
 

Statutární město Karlovy Vary, se sídlem Moskevská 2035/21, Karlovy Vary 361 20, IČO 00254657, 
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice:  

 
„Ředitel/Ředitelka kanceláře architektury města, příspěvková organizace“ 

 
Předpokládaný nástup:  1. listopadu 2017 nebo dle dohody 
Místo výkonu práce:   Karlovy Vary 
Pracovní poměr bude sjednán na: dobu neurčitou  
Mzda bude sjednána před začátkem výkonu práce formou smluvního platu, odpovídající významu této 
pozice a zkušenostem kandidáta 
 
Podmínky pro přijetí: 
 
 ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu a minimálně 3 roky praxe 

v řídící funkci nebo úplné středoškolské vzdělání a minimálně 5 let praxe v řídící funkci 
 praktické odborné zkušenosti z oblasti územního plánování, architektury a urbanismu 
 schopnost argumentace odborné i právní 
 schopnost systematického řešení problémů 
  koncepční myšlení, samostatnost, spolehlivost, pečlivost, zodpovědnost 
 výborné řídící, organizační a komunikační schopnosti 
 osobní přístup k výkonu funkce 
 komunikační schopnosti, psychická odolnost 
 schopnost diskuse a vyjednávání 
 časová flexibilita  
 trestní bezúhonnost a právní způsobilost 
 řidičský průkaz skupiny B  

 
Výhodou je:  

 aktivní znalost anglického jazyka, a to slovem i písmem, případně dalšího světového jazyka 
 velmi dobré znalosti v oblasti řízení lidských zdrojů 
 orientace v platné legislativě 
 zkušenosti se strategickým a komunitním plánováním 
 velmi dobrá orientace v soudobých trendech v oblasti plánování měst 
 zkušenosti s budováním nové instituce 

Zaměstnanecké benefity:  

 zajímavá kreativní a perspektivní práce 
 odměňování s pevnou a pohyblivou složkou mzdy/platu 
 možnost vybrat a sestavit celý tým kanceláře   
 odborný růst 
 pružná pracovní doba 
 možnost bydlení 

 



 

 

 

Minimální náležitosti přihlášky:  

 titul, jméno a příjmení 
 datum a místo narození, státní příslušnost 
 místo trvalého pobytu 
 kontaktní adresa (pro usnadnění komunikace rovněž telefonické spojení a elektronická adresa) 
 
K přihlášce je nutno připojit:  
 
 strukturovaný životopis 
 osobní motivační dopis v rozsahu A4 
 výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný 

doklad, kterým se osvědčuje bezúhonnost, vydaný domovským státem, pokud domovský stát 
takovýto rejstřík nevede nebo jej nevydá, doložit bezúhonnost čestným prohlášením 

 potvrzený doklad o bezdlužnosti z FÚ ne starší než jeden měsíc 
 čestné prohlášení, že uchazeč není dlužníkem na zdravotním a sociálním pojištění a že proti uchazeči 

není vedena žádná exekuce     
 úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání  
 zpracovaná koncepce zaměřená na níže uvedené tematické okruhy: 

1. Územní plánování a urbanismus 

 iniciace, zajišťování, případně samostatné zpracovávání podkladů pro územně-plánovací činnost; 
 činnost projektanta (zhotovitele) územně plánovacích dokumentací (územního plánu a jeho změn, 

regulačních plánů, resp. jejich návrhů a čistopisů) a územně plánovacích podkladů (územních studií); 
 konzultace a podpora pověřeného zastupitele pro pořízení územního plánu z pozice projektanta a z pozice 

samosprávy města, konzultace pro úřad územního plánování; 
 vytváření návrhů komplexních odborných stanovisek pro samosprávu města ve věcech  

územně-plánovacích dokumentů; 
 organizování urbanistických soutěží na koncepce rozvoje ploch v rámci území města, včetně zajišťování 

podkladů pro tyto soutěže. 

2. Péče o veřejný prostor a architektonickou kvalitu městských staveb 

 vytváření koncepčních studií a dokumentů v oblasti péče o veřejný prostor a architektonickou kvalitu 
veřejných staveb a dohled nad jejich dodržováním; 

 příprava a projektování konkrétních projektů revitalizace veřejných prostor; 
 vytváření návrhů stanovisek pro samosprávu města ve věcech rekonstrukce veřejných prostranství 

a významných staveb ve městě; 
 organizování architektonických soutěží na konkrétní stavební investice města (veřejná prostranství  

a stavby). 

3. Rozvoj města 

 zajišťování, zpracování, monitoring, koordinace a posuzování odvětvových koncepcí, zejména v oblasti 
dopravní, technické, krajinné a ekonomické infrastruktury, včetně zajišťování podkladů; 

 modelování pro účely plánování a rozvoje města včetně dopravního modelu; 
 správa, údržba a aktualizace těchto strategických a koncepčních dokumentů; 



 

 

 příprava programových dokumentů v rámci dotační politiky; 
 spolupráce s Odborem rozvoje a investic, Odborem strategií a dotací a dalšími dotčenými odbory na tvorbě 

programu rozvoje města. 

4. Komunikace s veřejností a investory ve věcech urbanisticko-architektonického rozvoje města 

a územního plánování 

 zapojování širší veřejnosti do procesu územního plánování, besedy s veřejností, výstavy na zadaná témata, 
ankety; 

 zapojování aktivní veřejnosti do procesu plánování a tvorby města (tematická diskusní fóra, podíl 
na organizování odborných konferencí, seminářů, workshopů, výstav); 

 zajišťování kvalifikované debaty s investory a zainteresovanými subjekty už na úrovni koncepční přípravy 
a konkrétních záměrů rozvojových projektů (nikoli až v průběhu procesů ve správním řízení). 

Uchazeč nese veškeré náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly. 
 
Písemné přihlášky včetně příloh doručí uchazeč nejpozději do 20. září 2017 (přihlášky doručené po 
tomto datu budou vyřazeny) na adresu:  
 
Magistrát města Karlovy Vary 
Ing. Petr Kulhánek 
Moskevská 21 
361 20 Karlovy Vary 
nebo osobně do podatelen Magistrátu města Karlovy Vary 
 
 
Obálku označte: 
„Výběrové řízení  - ředitel Kancelář architektury města, p. o. NEOTEVÍRAT“ 
 
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit výběrové řízení, a to bez udání důvodů. 

 
V Karlových Varech dne 23. srpna 2017 

 


