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Zastupitelstvo města Prostějova na svém 
zasedání dne 19.12.2006 vydalo podle  
§ 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona 
č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů a podle § 33 
odst. 2 zákona č.151/1997 Sb., o oceňová-
ní majetku a o změně některých zákonů 
(zákon o oceňování majetku), tuto obecně 
závaznou vyhlášku

Článek 1
K ocenění stavebních pozemků, uve-

dených v § 9 odst. 1 písm. a) zákona 
č.151/1997 Sb., se podle § 10 stejného 
zákona vydává cenová mapa stavebních 
pozemků města Prostějova (dále jen ceno-
vá mapa). Ceny v ní uvedené se použijí 
k ocenění stavebních pozemků pro účely 
uvedené v § 1 zákona o oceňování majet-
ku.

Článek 2
Jsou-li ceny stavebních pozemků uve-

deny v cenové mapě, nepoužije se při 
jejich ocenění ustanovení § 28 vyhláš-
ky Ministerstva financí č.540/2002 Sb., 
kterou se provádějí některá ustanovení 
zákona č.151/1997 Sb., o oceňování 
majetku (dále jen zákon o oceňování 
majetku), ve znění pozdějších předpi-
sů.

Článek 3
Případný nesoulad v členění oceňo-

vaného pozemku (§ 9 zákona o oce-
ňování majetku) podle cenové mapy 
s jeho skutečným stavem v terénu se 
kromě věcného zdůvodnění prokazuje 
aktuálním výpisem z katastru nemo-
vitostí, snímkem z katastrální mapy 
(případně geometrickým plánem, 
došlo-li u oceňovaného pozemku ke 
změně hranice nebo její části). Sou-
časně se doloží vyjádření místně pří-
slušného stavebního úřadu potvrzující, 
že k oceňovanému pozemku nebylo 
vydáno územní rozhodnutí (32 odst. 1 
písm. a), b), e) zákona č.50/1976 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů - dále 
jen stavebního zákona) nebo stavební 
povolení (§ 66 stavebního zákona) ani 
nebylo zahájeno řízení o odstranění 
stavby (§ 90 stavebního zákona) včet-
ně potvrzení odboru koncepce a rozvo-
je Městského úřadu v Prostějově, který 
cenovou mapu bezplatně zpřístupňuje 
veřejnosti. 

Článek 4
Pro další aktualizaci této cenové mapy 

jsou prodávající při prodeji stavebních 
pozemků povinni zaslat odboru koncep-
ce a rozvoje Městského úřadu v Prostě-
jově informaci o sjednané ceně v Kč/m2, 

o parcelním čísle a názvu katastrálního 
území ve vztahu k prodávanému staveb-
nímu pozemku, pokud se sjednaná cena 
stavebního pozemku liší od ceny stano-
vené v Cenové mapě.

Článek 5
Cenová mapa v rozsahu 11 mapových 

listů grafické části, na kopii digitální mapy 
města Prostějova, v kladu listů státní mapy 
odvozené (SMO) v měřítku 1:5000 a 19 
stran textové části, tvoří nedílnou přílohu 
této vyhlášky.

Článek 6
Cenová mapa je k nahlédnutí v Infor-

mačním středisku Městského úřadu v Pro-
stějově, v přízemí budovy, nám. T. G. 
Masaryka 12-14, Prostějov.

Článek 7
Zrušuje se obecně závazná vyhláška 

města Prostějova č. 1/2006.

Článek 8
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 

vyhlášení. 

Město Prostějov 
Zastupitelstvo města Prostějova

Obecně závazná vyhláška č. 15/2006,
kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků města Prostějova č. 5

Tajemník Městského úřadu v Prostějově vyhlašuje 

v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb., 

o úřednících územních samosprávných celků 

výběrové řízení na obsazení pracovního místa

REFERENT POŘIZOVÁNÍ ÚPP a ÚPD
na odboru stavební úřad Městského úřadu v Prostějově
 

Vznik pracovního poměru úředníka je podmíněn splněním předpokladů dle § 4 
zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, tzn. že úřední-
kem se dle tohoto zákona může stát:

• fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popř. fyzická osoba, 
která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt 

• dosáhla věku 18 let
• je způsobilá k právním úkonům
• je bezúhonná
• ovládá jednací jazyk

Další požadavky: 
• vysokoškolské vzdělání se stavebním zaměřením
• morální předpoklady pro výkon práce ve veřejné správě
• praxe v oboru výhodou 
• znalost práce na PC (Word, Excel, Internet) výhodou
• ochota pracovat podle potřeb i mimo obvyklou pracovní dobu, komunikativnost
• řidičský průkaz sk. B
• splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti podle 

zvláštních právních předpisů výhodou 

Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti: 
• jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost, mís-

to trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k poby-
tu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis uchazeče

K přihlášce uchazeč připojí následující doklady: 
• životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních  

a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
• výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních pří-

slušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, 
pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným pro-
hlášením

• úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 

Platové zařazení: 
• platové zařazení v platové třídě 10, dle stávajících platových předpisů 
 
Přihlášku lze podat poštou s označením zn.: ”VŘ – ref. pořizování ÚPP a ÚPD” 

do 16. 1. 2007  na adresu: Městský úřad v Prostějově, odbor právní a personální, 
nám. T.G.Masaryka 12-14, 796 01 Prostějov nebo podat osobně v uzavřené obálce 
přímo na podatelně městského úřadu na uvedené adrese. Bližší informace o pracov-
ním místě podá Ing. Jan Košťál, vedoucí odboru stavební úřad - tel. č. 582 329 153.
Předpokládaný nástup od 1. 2. 2007, případně po dohodě s vybraným uchazečem.

V pátek 29. 12. 2006 bude ukončen provoz na všech odborech Městského úřadu 
v Prostějově včetně informační služby ve 12.00 hodin. 

Provozní doba pro veřejnost začíná po svátcích dne 2. ledna 2007.

Změna provozní doby
městského úřadu 29. prosince 

Město 
Prostějov

 přijímá do pracovního 
poměru

 uchazeče 
na místa 

strážník Městské 
policie Prostějov

Vznik pracovního poměru je 
podmíněn splněním předpokla-
dů pro výkon funkce strážníka dle  
§ 4 zákona č. 553/1991 Sb. o obecní  
policii, ve znění pozdějších předpisů.

Základní podmínky:
• občan České republiky
• věk nejméně 21 let
• bezúhonnost a spolehlivost
• fyzická a duševní způsobilost

Další požadavky pro přijetí:
•  úspěšné absolvování fyzických 

a psychologických testů  
v rámci přijímacího řízení

•  úplné střední vzdělání s maturitou
•  řidičský průkaz minimálně skupiny B
•  uživatelská znalost práce na PC
•  morální předpoklady pro výkon této 

práce
•  výhodou bydliště v Prostějově 

a okolí
•  výhodou zbrojní průkaz
•  znalost cizího jazyka výhodou
•  předložení strukturovaného životo-

pisu
•  výpis ze zdravotní dokumentace

Zaměstnavatel nabízí:
•  zajímavou práci na úseku zajišťování 

veřejného pořádku
•  při dobrých výsledcích stabilitu 

zaměstnání
•  platové zařazení dle stávajících pla-

tových předpisů
•  osobní hodnocení dle dosahovaných 

výsledků
• rizikový příplatek

Přihlášky lze podat formou vyplně-
ného dotazníku, který každý uchazeč 
obdrží při osobní návštěvě na Městské 
policii Prostějov, Havlíčkova ul. č. 4, 
nebo zasláním svého strukturovaného 
životopisu na uvedenou adresu. 

Bližší informace lze získat na tel. 
582 402 222 u zástupce ředitele.

Tajemník Městského úřadu v Prostějově vyhlašuje v souladu s ustanove-
ním § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků 
výběrové řízení na obsazení pracovního místa

VEDOUCÍ ODBORU 
INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

Městského úřadu v Prostějově
 

Vznik pracovního poměru úředníka je podmíněn splněním předpokladů dle § 4 
zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, tzn. že úřední-
kem se dle tohoto zákona může stát:

•  fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popř. fyzická osoba, 
která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt 

• dosáhla věku 18 let
• je způsobilá k právním úkonům
• je bezúhonná
• ovládá jednací jazyk

Další požadavky:
•  vysokoškolské vzdělání se zaměřením na informační technologie a výpočetní 

techniku
• morální předpoklady pro výkon práce ve veřejné správě
• řidičský průkaz skupiny B 
•  ochota pracovat podle potřeb i mimo obvyklou pracovní dobu, komunikativnost
• praxe v oboru výhodou
•  splnění předpokladů pro výkon některých funkcí ve smyslu zákona č. 451/1991 

Sb. (lustrační osvědčení)

Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti: 
•  jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost, místo 

trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k poby-
tu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis uchazeče

K přihlášce uchazeč připojí následující doklady:
•  strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměst-

náních a o odborných znalostech a dovednostech ,
•  výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních přísluš-

níků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, 
pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným 
prohlášením

• úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 

Platové zařazení: 
• platové zařazení v platové třídě 11, dle stávajících  příslušných platových 

předpisů 
 
Přihlášku lze podat poštou s označením zn.: ”VŘ – vedoucí OIT” do 4. 1. 2007  na 

adresu: Městský úřad v Prostějově, odbor právní a personální, nám. T. G. Masaryka 
12-14, 796 01 Prostějov nebo podat osobně v uzavřené obálce přímo na podatelně 
městského úřadu na uvedené adrese. Bližší informace o pracovním místě podá JUDr. 
Květa Olašáková, vedoucí odboru právního a personálního - tel. č. 582 329 123.

Předpokládaný nástup od 1. 2. 2007, případně po domluvě s vybraným uchazečem.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
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