
Město Roztoky zastoupené tajemníkem MÚ vyhlašuje podle zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících 

územních samosprávných celků, v platném znění, výběrové řízení na funkci:  

 

vedoucí úředník – vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu Roztoky  
s místem výkonu práce Nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky. 

 

Popis pracovní pozice:  

Výkon státní správy a samosprávy na úseku životního prostředí. 

 

Zákonná kritéria pro jmenování vedoucího úředníka: 

Vedoucím úředníkem se může stát fyzická osoba, která splňuje předpoklady podle § 4 zák. 312/2002 

Sb., v platném znění: je státním občanem České republiky, popř. cizím státním občanem, který má v 

ČR trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná a ovládá jednací 

jazyk.  

 

Další požadavky na uchazeče:  

− ukončené vysokoškolské vzdělání environmentálního směru  

− manažerské a komunikační schopnosti, umění jednat s lidmi 

− časová flexibilita a vysoké pracovní nasazení  

− organizační a rozhodovací schopnosti  

− řidičské oprávnění skupiny B 

− výhodou zvláštní odborná způsobilost pro výkon příslušných správních činností  

 

Uchazeči podají písemnou přihlášku, která musí obsahovat: 

a) jméno, příjmení a titul uchazeče 

b) datum a místo narození uchazeče  

c) státní příslušnost uchazeče 

d) místo trvalého pobytu uchazeče 

e) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka 

f) datum a podpis uchazeče. 

 

K přihlášce je nutno připojit:  

a) strukturovaný životopis, ve kterém se mj. uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních, o odborných 

znalostech a dovednostech týkajících se správních činností  

b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce 

c) ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 

  

Platové zařazení: platová třída 10 podle zákoníku práce a nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových 

poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění. 

 

Pracovní poměr na dobu neurčitou, nástup možný od 1. 5. 2022. 

 

Písemné přihlášky doručte do 4 února 2022 do 12 hodin do podatelny MÚ Roztoky nebo na adresu 

Městský úřad Roztoky, Nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky a obálku označte textem VÝBĚROVÉ 

ŘÍZENÍ ŽP - NEOTEVÍRAT.  

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z přihlášených uchazečů nebo výběrové řízení zrušit 

bez udání důvodu. 

 

 

 

Mgr. Jaroslav Drda 

tajemník MÚ 

 


