
    Město Nýrsko 

zastoupené tajemnicí Ing. Blankou Kinskou 
vyhlašuje výběrové řízení 

na obsazení místa 
úředníka (úřednice) Stavebního úřadu a Odboru životního prostředí  

a silničního hospodářství MěÚ Nýrsko 
 
Popis pracovní pozice: 

výkon státní správy zejména na úseku:  
a) životní prostředí:  

• vodního hospodářství, 
• odpadového hospodářství, 
• ochrany přírody, 
• ochrany ovzduší, 
• ochrany zemědělského půdního fondu, 
• výdej rybářských lístků. 

b) odbor silničního hospodářství 

výkon samosprávy zejména na úseku: 
• evidence stížností a petic, 
• zajišťování prodeje a pronájmů pozemků v majetku města, 
• zajišťování provozu a evidenci provozu služebních vozidel. 

 
Předpoklady pro vznik pracovního poměru: 

• úředníkem se může stát každá fyzická osoba, která je státním občanem ČR, popřípadě 
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 předpoklady pro výkon správních činností 

stanovené zvláštním právním předpisem. 
 
Další požadavky: 

• střední vzdělání s maturitou a vyšší, 
• znalost příslušné legislativy, zásad a organizace veřejné správy, 
• znalost práce na PC – WORD, EXCEL, 
• trestní, občanská a morální bezúhonnost,  
• řidičský průkaz skupiny B, 
• komunikativnost, 
• výhodou zaměření zejména na oblast životního prostředí nebo veřejnou správu, 
• výhodou zvláštní odborná způsobilost pro výkon příslušných správních činností, 
• místní znalost správního území města Nýrska včetně spádových obcí. 

 
Přihláška musí obsahovat: 

• jméno, příjmení a titul zájemce, 
• datum a místo narození zájemce, 
• státní příslušnost zájemce, 
• místo trvalého pobytu zájemce, 
• číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu (jde-li o cizího st. 

občana), 
• datum a podpis zájemce. 

 
 



 
 
 
K přihlášce se připojí: 

• životopis zaměřený na průběh dosavadní praxe a odborné znalosti a dovednosti, 
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, 
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. 

 
Platové a smluvní podmínky: 

• platová třída odpovídající druhu práce: 9, 
• platové podmínky se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění,  

a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 
službách a správě, v platném znění. 

 

Nástup možný ihned 
Místem výkonu: MěÚ Nýrsko 
 
Písemné přihlášky odešlete nejpozději do 20.12.2017 na adresu: 
Město Nýrsko 
Náměstí 122 
340 22 Nýrsko 
 
Obálku označte „Výběrové řízení – ŽP“ 
 
Město Nýrsko si vyhrazuje právo na zrušení výběrového řízení ve smyslu § 6 odst. 7 zákona 
č. 312/2002 Sb., zákona o úřednících samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších změn a doplňků. 
         
         
 
 

  Ing. Blanka Kinská 
          tajemnice MěÚ Nýrsko 
                                                                                                 v.r.  


