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Oznámení o vyhlášení výběrového řízení 
 

 
Starosta MČ Praha - Křeslice 

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa 

 

 

pracovník/ce oddělení životního prostředí 
úřadu městské části 

 

 
Místo pracoviště: ÚMČ Praha - Křeslice 

 

Platové zařazení: platová třída 8 - 9 

 
Sjednaný druh práce: pracovník/ce oddělení životního prostředí v oblasti správy zeleně na území 
MČ  Praha -Křeslice, s místem výkonu práce Praha.  
 

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných 
celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů: 
a)  fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, 
b)  občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá 
český jazyk, 
c)  způsobilost k právním úkonům, 
d)  bezúhonnost. 
 

 

Požadované vzdělání: 
§  středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou příp. vyšší odborné vzdělání či vysokoškolské vzdělání  
§  praxe v oboru vítána. 
 

 

Požadované znalosti: 

§  zkušenosti z oblasti výkonu státní správy a samosprávy vítány, 
§  praxe v oblasti správy zeleně vítána, 
§  komunikační a organizační schopnosti, 
§  dobrá znalost práce na PC (Word, Excel, Internet, Outlook, Mysis) Espis výhodou. 

 

 

Náplň práce: zajištění údržby ploch veřejné zeleně na území MČ pomocí pracovníků údržby MČ a 

subdodavatelů, kontrola jejich činnosti a plnění zadaných úkolů, spolupráce s evidencí ploch veřejné 
zeleně a jejich aktualizace, zajištění inventarizace a průběžné obnovy parkového mobiliáře, kontrola 

provedení objednaných prací, vypracování návrhů koncepčních řešení problematiky správy veřejné 
zeleně, poradenská činnost v souvislosti s údržbou zeleně, vyhodnocování žádostí o kácení stromů a 
porostů, kontrola stavu herních prvků na dětských hřištích, správa agendy odpadů, řešení výskytu 
černých skládek apod. 
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 Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních 
samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jsou: 

jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo 
občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka), 
datum a podpis uchazeče. 
  

 

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků 
a o změně některých zákonů, nutno připojit strukturovaný profesní 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 
příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový 
doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením) a ověřenou kopii 
dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. 
  

 

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit v uzavřené obálce nejpozději do 14:00 hodin dne 

7. prosince 2018, osobně nebo písemně na adresu:  
 

 

Městská část Praha – Křeslice 

K rukám starosty MČ 

Štychova 2/34 

104 00  Praha 114 

 

Obálku označte slovy: ,,Výběrové řízení – pracovní/ce oddělení životního prostředí ÚMČ" 

 

 

Kontakt pro bližší informace:  

telefon: 605 818 111  

e-mail: starosta@kreslice.cz 

 

Předpokládaný vznik pracovního poměru: ihned, případně dle dohody.  

Pracovní poměr na dobu neurčitou se zkušební dobou 3 měsíce. 

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat 
žádného uchazeče. Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly. 

 

 

V Praze dne 15. listopadu 2018 

 

 
 

 …………………………. 
 Martin Trefný, starosta MČ 
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