
              

               Město Česká Třebová 
               vyhlašuje výběrové řízení dle zákona č. 312/2002 Sb., 

                                        o úřednících samosprávných celků o změně některých zákonů,  

 ve znění pozdějších předpisů, na obsazení pracovního místa: 

 

    referent/ka odboru životního prostředí  

města Česká Třebová  

pro oblast vodního hospodářství  

 
(pracovní poměr na dobu neurčitou) 

 

 

❑  MÍSTO VÝKONU PRÁCE: 

-  Správní obvod města Česká Třebová (obec s rozšířenou působností). 

 

❑  PŘEDPOKLADY PRO VZNIK PRACOVNÍHO POMĚRU: 

-  Úředníkem   se   může    stát    fyzická   osoba, která    je    státním    občanem    České    

republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České 

republice   trvalý   pobyt, dosáhla   věku 18 let, je plně svéprávná, bezúhonná, ovládá 

jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené 

zvláštním právním předpisem. 

 

❑  JINÉ POŽADAVKY: 

- Bakalářské a vyšší vzdělání v oblasti stavební, nejlépe v oboru vodní hospodářství, 

vodohospodářské stavby, popř. ekologie, 

- praxe ve státní správě nebo samosprávě výhodou, 

- ZOZ v oboru vodního hospodářství vítána, 

- znalost zejména těchto zákonů: zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon  

č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu  

a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších 

předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

- aktivní znalost práce s PC, 

- bezúhonnost, 

- flexibilita, samostatnost, spolehlivost, odpovědnost, 

- komunikativní schopnosti, 

- řidičské oprávnění skupiny B – aktivní řidič. 

 

❑  CHARAKTERISTIKA POVOLÁNÍ: 

- Práce spojené s terénními šetřeními, 

- rozhodování ve správním řízení v záležitostech vodních staveb a děl, 

- vydávání povolení k nakládání s povrchovými a podzemními vodami, 

- kontrolní a dozorová činnost na úseku vodního hospodářství, 

- řešení přestupků na úsecích vodního zákona a zákona o vodovodech a kanalizacích, 

- spolupráce s povodňovými orgány obce a obcí s rozšířenou působností. 

 

 
 

 



❑  PŘEDPOKLÁDANÝ NÁSTUP: 

- Ihned dle dohody. 

 

 

❑  PLATOVÉ PODMÍNKY: 

- Zařazení dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů  

a dle nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách  

a správě, v platném znění. 
 

 

❑  INFORMACE POSKYTNE: 

- Ing. Věra Pirklová, tajemnice MěÚ                tel.: 465 500 113 

- Ing. Ivana Vrbická, vedoucí odboru životního prostředí     tel.:  465 500 180  
 

 

❑  PŘIHLÁŠKY: 

Musí obsahovat tyto náležitosti: 

- Jméno, příjmení a titul, 

- datum a místo narození, 

- státní příslušnost,  

- místo trvalého pobytu, 

- telefonický kontakt, 

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

občana, 

- datum a podpis. 

 

K přihlášce je nutno připojit tyto doklady: 

- Strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou 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, 

- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. 

 

Písemné přihlášky zasílejte do 06.11.2020 v obálce označené v levém horním rohu 

nápisem „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – ŽPR: VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ II - NEOTEVÍRAT“ 

na adresu:  

 

      Ing. Věra Pirklová 

                                                                       Tajemnice Městského úřadu Česká Třebová 

Staré náměstí 78 

560 02 ČESKÁ TŘEBOVÁ 

                    

 

! 
 

Vlastní VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ se uskuteční 

V ÚTERÝ DNE 10.11.2020 VE 13:00 HODIN 

v malé zasedací místnosti Městského úřadu v České Třebové 

(II. poschodí). 

! POZVÁNKY K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ JIŽ NEBUDOU 

ROZESÍLÁNY ! 
 


