
Městys Louňovice pod Blaníkem 
J. Žižky 16, 257 06 Louňovice pod Blaníkem , IČ 00232173, DIČ CZ00232173  

Telefon/fax 317 852 658, e-mail : urad@lounovicepodblanikem.cz, IDDS : q89bcxh 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení 
 

Starosta Městyse Louňovice pod Blaníkem vyhlašuje v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., 
o úřednících územních samosprávných celků ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na 
pozici: 

 
 
Opravář – údržbář 

Náplň práce: úklid sněhu, sekání trávy, úklid veřejného prostranství, opravy vodovodu a obsluha  

ČOV, práce v lese, dělník čištění města, svoz kontejnerových nádob, zednické práce, truhlářské 

a tesařské práce, práce s motorovou pilou a ostatní pomocné práce v úřadu městyse 

  
1. Uchazeč musí splňovat: 

- je státním občanem České republiky, případně cizím státním občanem, který má v ČR 
trvalý pobyt; 

- dosáhl věku 18 let; 
- je způsobilý k právním úkonům; 
-  je bezúhonný, tj. nebyl pravomocně odsouzen: 

a) pro trestný čin spáchaný úmyslně nebo 
b) pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné 

správy. 

2. Požadavky zaměstnavatele: 

- Odborné úplné vzdělání 
 

 výhodou : 
 

-  řidičský průkaz skupiny „T“ 
  

 
3. Náležitosti přihlášky do výběrového řízení: 

 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 příslušníka; 

 datum a podpis; 

 kontaktní spojení. 

 

4. K přihlášce uchazeč připojí: 

 profesní životopis (údaje o dosavadních zaměstnáních, odborné znalosti  
a dovednosti); 



 výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců; 

 ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. 

5. Místo, způsob a lhůta podání přihlášky: 

 poštou na adresu: Úřad městyse Louňovice pod Blaníkem, J. Žižky 16, 
257 06 Louňovice pod Blaníkem; podací razítko nejpozději s datem 17. 12. 2019 nebo 
osobně na Úřadě městyse Louňovice pod Blaníkem, J. Žižky 16, 
257 06 Louňovice pod Blaníkem do nejpozději do 17. 12. 2019 do 14:00 hodin; 

 

 obálku označte slovy „Výběrové řízení – zaměstnanec úřadu městyse - NEOTVÍRAT“. 

Termín výběrového řízení 18. 12. 2019 v 14:00 hod. v budově úřadu městyse Louňovice pod 
Blaníkem, J. Žižky 16. 

Datum předpokládaného nástupu 2.1.2020 

V Louňovicích pod Blaníkem  2.12.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Bc. Václav Fejtek  
starosta městyse  
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce a internetu dne: 2.12.2019 
Sejmuto dne:  
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