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Oznámení o vyhlášení 

výběrového řízení 
 

Město Kaplice vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice 
 

referent odboru životního prostředí, územního plánování  
a památkové péče -  vodoprávní úřad 

                  
 
 
1. Požadavky a předpoklady:  

 vzdělání střední s maturitní zkouškou, vyšší odborné vzdělání nebo vysokoškolské vzdělání 
v bakalářském studijním programu zaměření stavebního, vodohospodářského nebo 
ekologického směru 

 bezúhonnost, samostatnost, schopnost jednat s občany 

 dobrá znalost práce na PC (MS Word, MS Excel, Outlook) 

 aktivní řidičské oprávnění skupiny B 

 praxe ve státní sféře a ZOZ výhodou 
 

2. Odměňování:  

 podle zák. č. 341/2017 Sb. a zák. č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů –         platová 
třída 9  

 pracovní poměr na dobu neurčitou 
                                        

3. Termíny:  

 pro podání přihlášky do VŘ - do  11.04.2023 do 12 hodin 

 nástup do zaměstnání ihned nebo dohodou 
  

4. Písemné přihlášky  

 zasílat na adresu: Městský úřad Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice nebo osobně na podatelnu 
městského úřadu (obálku označit „VŘ – OŽP,ÚPaPP – vodoprávní úřad“)  

 
5. Přihláška musí obsahovat:   

 jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo 
občanského průkazu, datum a podpis uchazeče. Přihlášku k výběrovému řízení je možné 
stáhnout na: https://www.mestokaplice.cz/kancelar-starosty-a-tajemnika/mestsky-urad-
64#dokumenty 
                                           

6. K přihlášce připojit tyto doklady:   

 profesní životopis 

 výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců (stačí čestné prohlášení a výpis doložit později) 

 ověřená kopie dokladu o nejvyšším vzdělání 

 další doklady (kurzy, osvědčení apod.)      
 
Náležitosti přihlášky jsou povinně poskytovanými údaji v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o 

úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

https://www.mestokaplice.cz/kancelar-starosty-a-tajemnika/mestsky-urad-64#dokumenty
https://www.mestokaplice.cz/kancelar-starosty-a-tajemnika/mestsky-urad-64#dokumenty


předpisů. Poskytnuté materiály obsahující osobní údaje budou po skončení výběrového řízení 

neúspěšnému uchazeči vráceny. 

 
 Město Kaplice si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit nebo nevybrat žádného z uchazečů.  
 

 
 
V Kaplici 08.03.2023  
                                                                                                
 

Mgr. Vladimíra Račáková 
                      tajemnice 
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