
Tajemník Městského úřadu Žďár nad Sázavou 
vyhlašuje 

výběrové řízení na obsazení pracovní pozice 
referent / ka odboru komunálních služeb – správa veřejné zeleně 

 
Pracovní poměr na dobu n e u r č i t o u. 
Předpokládaný nástup: 01. 03. 2017 
Zaměstnavatel:     Město Žďár nad Sázavou 
Místo výkonu práce:     Žďár nad Sázavou 
Platové podmínky: z. č. 262/2006 Sb., 222/2010 Sb., NV 564/2006 Sb., platové zařazení tř. 8 
Pracovní pozice není zařazena jako úředník. 
 
Pracovní náplň: 

 zajišťuje ucelenou odbornou agendu správy veřejné zeleně ve městě 

 průběžně objednává a kontroluje práce na úseku správy veřejné zeleně 

 průběžně zpracovává plány údržby, obnovy a tvorby nových ploch zeleně ve Žďáře n. S. a 
jeho místních částech 

 zajišťuje údržbu, revitalizaci a revize stávajících veřejných dětských a sportovních hřišť ve 
městě a jeho místních částech a realizuje výstavbu nových veřejně přístupných hřišť 

 zajišťuje údržbu, obnovu a doplňování stávajícího městského mobiliáře ve městě a jeho 
místních částech (lavičky aj.) 

 kontroluje, odsouhlasuje a zodpovídá za správnost fakturace na úseku správy veřejné zeleně 

 spolupracuje s odborem ŽP při povolování kácení dřevin 

 v souladu s vyhláškou města o místních poplatcích a zákonem o místních poplatcích povoluje 
užívání veřejného prostranství a následně vystavuje platební výměry za zábor veřejného 
prostranství   

 v součinnosti s ostatními pracovníky odboru se podílí na tvorbě stanovisek odboru v rámci 
stavebních řízení 

 v souladu s vyhláškou města o místních poplatcích a zákonem o místních poplatcích povoluje 
zvláštní užívání veřejného prostranství (pouť, trhy) a v souladu s tím vydává platební výměry a 
vede ucelenou evidenci, včetně agendy nedoplatků, penále a pokut.  

 v rámci organizace tradiční pouti přijímá žádosti k účasti na ní. Řídí komisi, která vybírá 
jednotlivé provozovatele atrakcí. Organizuje a řídí koordinační jednání s orgány státní správy 
a dotčenými vlastníky. Vede evidenci provozovatelů atrakcí a prodejních stánků, účastnících 
se poutě, pro potřeby orgánů zajišťujících státní odborný dozor.  Ve funkci hlavního 
pořadatele řídí, organizuje a zodpovídá za průběh tradiční žďárské pouti, včetně zajištění 
finanční agendy 

 zajišťuje elektronické schvalování faktur doručených na odbor KS (Workflow)  

 zajišťuje administrativu (spisovou službu) odboru KS 
 

POŽADAVKY na uchazeče: 

 SŠ vzdělání s maturitou / VŠ – výhodou zahradnického, přírodovědného či lesnického směru 

 znalosti a zkušenosti z oblasti zahradnictví, zemědělství, lesnictví   

 velmi dobré komunikační schopnosti, časová flexibilita 

 výborné organizační schopnosti 

 velmi dobrá místní znalost města a místních částí 

 velmi dobrá znalost práce na PC 

 řidičský průkaz sk. B – aktivní řidič 
 

Způsob přihlášení do výběrového řízení: 
 
Řádně a v termínu odevzdaná PŘIHLÁŠKA ve struktuře: 

 jméno a příjmení uchazeče 

 datum a místo narození uchazeče 

 státní příslušnost uchazeče 

 místo trvalého pobytu uchazeče 

 číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního 
občana 

 telefon, e-mail – pro komunikaci v průběhu výběrového řízení 

 datum a podpis uchazeče 



K přihlášce uchazeč připojí tyto DOKLADY:   

 životopis, ve kterém uvede údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a 
dovednostech, včetně uvedení důvodů motivace k práci na Městském úřadu v dané pozici, 
(rozsah max. 2 stran A4) 

 výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též 
obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem. Pokud takový doklad 
domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením. 

 ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 

 souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro účely výběrového řízení dle 
z.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů  

 
Místo, způsob a lhůta pro podání přihlášky: 

Městský úřad Žďár nad Sázavou, písemná forma, do 2.1. 2017 do 12,00 hodin. 
Upozorňujeme uchazeče, že předpokládáme více kolové výběrové řízení, jehož součástí budou 
znalostní a osobnostní testy uchazečů. 
 
Adresa pro doručování přihlášek v obálce označené:  

„Výběrové řízení – referent odboru KS – veřejná zeleň“ 

Městský úřad Žďár nad Sázavou – sekretariát starosty   
Žižkova 227/1 
591 31 Žďár nad Sázavou 
 
Případné informace podá:  Ing. Jaroslav Kadlec, ved. odboru komunálních služeb, tel. 566 688 180 


