
MĚSTO VODŇANY 
 

 
 

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 
 

 
Tajemník Městského úřadu Vodňany vyhlašuje v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících 
územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na 1 pracovní pozici: 

 

  úředník/úřednice odboru životního prostředí 
 

Místo výkonu práce: území města Vodňany a správního obvodu obce s rozšířenou působností 
Vodňany. 
Předpokládaný nástup: ihned po ukončení výběrového řízení nebo dle dohody. 
Pracovní poměr: na dobu neurčitou (3 měsíce zkušební doba). 
 
Platové zařazení: platová třída 10 
(nařízení vlády 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve 
znění pozdějších předpisů, základní plat 21.260 Kč – 31.240 Kč, dle délky započítané praxe). 
 
Požadavky:  

 minimálně vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu, nebo vyšší odborné 
vzdělání, technického směru (nejlépe stavební obor – vodní stavby, vodní hospodářství, 
environmentální inženýrství apod.), případně přírodovědného směru 

 obecné předpoklady dle ustanovení § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních 
samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 občanská bezúhonnost doložená výpisem z evidence Rejstříku trestů ne starším než 3 měsíce  

 základní znalosti následujících předpisů: 

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

 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 

 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

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

 předpoklad rychlé orientace v dalších souvisejících zákonech a předpisech, zejména v oblasti 
životního prostředí 

 praxe ve veřejné správě nebo v oblasti vodního hospodářství výhodou 

 zkouška zvláštní odborné způsobilosti ve vodním hospodářství výhodou 

 organizační schopnosti a schopnost jednat s lidmi 

 řidičský průkaz skupiny B 

 uživatelská znalost práce s PC – Word, Excel, Outlook, práce s internetem 

 
Benefity: 

 stravenky 

 příspěvek na dovolenou 

 příspěvek na penzijní připojištění 

 příspěvek na zdravotní péči 

 indispoziční volno (5 dnů ročně) 
 

 

 



 
Přihláška v písemné formě musí obsahovat: 

 jméno, příjmení, titul uchazeče 

 datum a místo narození uchazeče 

 státní příslušnost uchazeče 

 místo trvalého pobytu uchazeče 

 číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení pobytu (v případě cizího státního občana) 

 datum a podpis uchazeče 

 kontakt (telefon, e-mail) – nepovinný údaj 

 
Povinné přílohy přihlášky: 

 životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech 

týkajících se správních činností 

 ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 

 výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce), u cizích státních příslušníků též 

obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem 

 souhlas se zpracováním osobních údajů 

 
Místo, způsob a lhůta pro podání přihlášek: 
 
Písemnou přihlášku se všemi požadovanými přílohami zašlete, nebo osobně doručte na 
podatelnu Městského úřadu Vodňany, nám. Svobody 18, 389 01 Vodňany nejpozději do   
10. 6. 2022 do 12.00 hodin. Obálku označte heslem: „Výběrové řízení - ÚŘEDNÍK/ÚŘEDNICE 
ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ“ - NEOTVÍRAT.  
 
Na přihlášky doručené po uvedeném termínu nebude brán zřetel.  

Bližší informace o výběrovém řízení poskytne Ing. Bc. Karel Stuchlík, tel. čísle 383 379 170.  

Tajemník úřadu si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit nebo nikoho nevybrat. 
 
Datum vyhlášení: 23. 5. 2022 
 

 
 
 
 
Ing. Aleš Hutař                                                                                                    
tajemník   v.r.                                                                                                
 


