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Tajemnice Městského úřadu Frýdlant 

Vyhlašuje dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávních celků 

Výběrové řízení   

na obsazení pracovního místa: 
 

samostatný odborný referent na odboru stavebního úřadu a životního prostředí 

– lesní hospodářství, myslivost 

 

 

Předpoklady pro vznik pracovního poměru: 

Úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem ČR, případně fyzická osoba, která 

je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním 

úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další požadavky pro výkon správních činností 

stanovené zvláštním předpisem.  

 

Kvalifikační předpoklady: 

- min. středoškolské vzdělání ukončené maturitou, nejlépe lesnického směru  

 

Jiné předpoklady: 

- praxe v oblasti státní správy a samosprávy, znalost správního řádu,  z. o lesích 

(č.289/1995 Sb.,) a o myslivosti (449/2001 Sb.) jsou vítány 

- řidičské oprávnění skupiny „B“  

- flexibilita a spolehlivost 

- komunikativnost v jednání s lidmi 

 

Platové zařazení: 

10. platová třída dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve 

veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů 

 

Místo výkonu práce: 

Městský úřad Frýdlant, nám. T. G. Masaryka 37, 464 01 Frýdlant 

 

Předpokládaná pracovní činnost: 

- výkon státní správy na úseku lesního hospodářství a myslivosti na území ORP Frýdlant 

- vydávání souhrnných a koordinovaných stanovisek na úseku životního prostředí 

 

 Pracovní poměr: 
-       na dobu neurčitou s nástupem leden 2022 nebo dohodou 

 

Písemná přihláška uchazeče k vyhlášenému výběrovému řízení musí obsahovat: 

- označení výběrového řízení , jméno a příjmení uchazeče 

- datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP (nebo číslo 

dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis uchazeče 
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K přihlášce bude připojeno: 

- strukturovaný životopis 

- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců 

- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 

 

Lhůta a způsob pro podání přihlášek: 

- do 8. prosince 2021 (do 12,00 hod.) poštou na adresu MěÚ Frýdlant nebo osobně do 

podatelny úřadu (budova radnice) 

 

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. 
 

 

 

 

 

 

 

 
22. listopadu 2021                                                  Ing. Veronika Bubeníčková,v.r. 

               tajemnice MěÚ Frýdlant 


