
Město Litovel, nám. Př. Otakara 778/1b, 784 01 Litovel IČO 00299138. 

 

Tajemník Městského úřadu Litovel vyhlašuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona 

312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků 

 

výběrové řízení k obsazení pracovního místa 

referent odboru ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  

agendy odpadového hospodářství, ochrana ovzduší 

 

Místem výkonu práce bude Městský úřad Litovel, platové podmínky se řídí nařízením vlády  

o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, platová třída 9. - 10. 

 

Požadavky pro výkon funkce: 

• obecné předpoklady dle §4 zákona č. 312/2012 Sb., o úřednících územních 

samosprávných celků 

• nejméně VŠ bakalářské se zaměřením na životní prostředí, zemědělství, ekologie, 

ochrana přírody a krajiny apod. 

• dobrá znalost práce na PC, Word, Excel  

• praxe ve veřejné správě a základní znalosti příslušných zákonů výhodou 

• řidičský průkaz skupiny B a praxe v řízení osobního vozidla 

 

Písemná přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat náležitosti a přílohy dle § 6, odst. 3  

a 4 zákona 312/2002 Sb. Jsou to: 

1. jméno, příjmení a titul uchazeče 

2. datum a místo narození uchazeče 

3. státní příslušnost uchazeče 

4. místo trvalého pobytu uchazeče 

5. číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li  

o cizího státního občana 

6. telefonní spojení a funkční emailový kontakt (budeme komunikovat zásadně 

emailem nebo telefonicky) 

7. datum a podpis uchazeče. 

K přihlášce budou přiloženy tyto doklady, jako příloha: 

1. životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních  

a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se zveřejněných agend 

2. čestné prohlášení, že žadatel nemá záznam v Rejstříku trestů; výpis bude 

požadován až v případě přijetí uchazeče do PP. 

3. kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání; originál bude předložen 

v případě přijetí do PP. 

Pro podání písemné přihlášky se určuje termín do 10. června 2021 do 10:00 hodin na adrese: 

Městský úřad Litovel, k rukám tajemníka, nám. Př. Otakara 778/1b, 784 01 Litovel.  

Obálky budou označeny značkou „agendy ŽP“.  

Výběrová komise posoudí, zda uchazeči splňují podmínky uvedené v tomto výběrovém 

řízení. Uchazeči, kteří budou nejvíce splňovat podmínky, budou přizváni k ústnímu pohovoru.  

Uchazeč nese náklady, které mu výběrovým řízením vznikly. Poskytnuté doklady a listiny si 

uchazeči mohou vyzvednout do 10 kalendářních dnů po ukončení VŘ. Nevyzvednuté budou 

skartovány. 

Bližší informace k výběrovému řízení podá tajemník MěÚ Litovel Ing. Radovan Vašíček, na 

tel. mobil 602 705 216 nebo e-mail  vasicek@mestolitovel.cz 

Výběrové řízení může být kdykoliv zrušeno. 

 
Zveřejněno 25. 5. 2021 

mailto:vasicek@mestolitovel.cz

