
 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení 

Město Třeboň 
vyhlašuje výběrové řízení 

na místo 
 

referent(ka) odboru životního prostředí 
 

Pracovní poměr na dobu neurčitou.  
Nástup možný od 7/2021. 

Platové zařazení 10. platová třída, po zapracování osobní příplatek. 

Prac. náplň Výkon veřejné správy obecního úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou působností dle 
zákona o odpadech, zajišťování přípravy souhrnného /koordinovaného/ stanoviska odboru 
životního prostředí k projektové dokumentaci záměrů a staveb, EVVO na úseku 
odpadového hospodářství, vyjádření a stanoviska dle jednotlivých složek odboru životního 
prostředí 

Požadavky 

Dosažené vzdělání - vysokoškolské, vyšší odborné 

Obor školního 
vzdělání 

- technického směru se zaměřením na vodní hospodářství, 
stavební, technologické, krajinářské nebo přírodovědné 

Znalosti oboru 
- orientace ve správním řádu, zákonu o odpadech, zákonu o 

výrobcích s ukončenou životností, stavebním zákonu 
- znalost práce s běžnými počítačovými programy  

Zkouška ZOZ - v hospodaření s odpady – výhodou 
- při územním rozhodování a při rozhodování na úseku 

stavebního řádu a vyvlastnění - výhodou 

Další znalosti, 
dovednosti a 
předpoklady 

- dobré komunikační schopnosti 
- spolehlivost, samostatnost 
- ochota dále se vzdělávat 
- výkonost, pracovitost 
- spolupráce 
- řidičský průkaz skupiny B 
- praxe výhodou 

 
Přihlášky s požadovanými doklady doručte osobně, popřípadě zašlete na adresu Městský úřad Třeboň, 
Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň tak, aby byly doručeny nejpozději do 16.04.2021 do 12:00 hodin. 
Obálka bude označena: Výběrové řízení – referent životního prostředí 
 
Náležitosti přihlášky: 
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 občana), datum a podpis  
 
Přílohy přihlášky: 
1. strukturovaný životopis, ve kterém uveďte údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech 
a dovednostech, dále o dovednostech týkajících se požadovaných činností 
2. výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál případně ověřená kopie); u cizích 
státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud 
takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením) 
3. ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 
4. souhlas se zpracováním osobních údajů případně žádost o vrácení poskytnutých dokladů 
Písemně nevyžádané přílohy přihlášky budou po 30 dnech od skončení výběrového řízení skartovány. 
 
Podrobnější informace o pracovní pozici podá Ing. Jaroslav Fliegel,  telefon: 384 342 175,  
e-mail: jaroslav.fliegel@mesto-trebon.cz  
 
Datum vyhlášení:  30.03.2021     
 
 
 
Ing. Petra Jánská, v. r.  
tajemnice 


