
Statutární město Pardubice – městský obvod Pardubice I 
Úřad městského obvodu Pardubice I 

 
vyhlašuje dne 14. 4. 2022  

 
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Č. 5/2022 

 

na pozici pracovníka odboru údržby majetku - oddělení 
stromy, parky 

 
Místo výkonu práce: městský obvodu Pardubice I, U Divadla 828, 

    530 02 Pardubice 
Platové zařazení: dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných službách a správě a s ohledem na nařízení vlády             
č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě v platném znění. 
Předpokládaný termín nástupu: dohodou po ukončení výběrového řízení 
Pracovní poměr: na dobu neurčitou s 3 měsíční zkušební dobou 
 
Charakteristika vykonávané činnosti: 
Komplexní zajišťování správy jednotlivých částí majetkových souborů – pak Na Špici.  
- zajišťování provozu griloviště a sportovního hřiště, půjčování sportovního vybavení, úklid 
griloviště, pavilonu (klubovny, toalet) (dle provozní doby pavilonu a sportoviště viz web 
stránky naspici.eu); 
- kontrola sportovního hřiště, sportoviště, kalanetických prvků a dětského hřiště včetně 
ohlášení zjištěných závad vedoucí odboru nebo vedoucímu úseku údržby; 
- každodenní úklid parku, spočívající ve výsypu odpadkových nádob do kontejneru, sběr 
kusového odpadu, sběr spadaných větví atp.; 
- v zimě provádí odstranění sněhu z hlavních chodníků parku z asfaltobetonovým povrchem; 
- pravidelně kontroluje stav stromů a keřů/ nových i původních/, odstraňuje obrosty na 
kmenech stromů, obnovuje kotvení a úvazky, doplňuje mulč, provádí zálivku určené zeleně a 
kropení  relaxačních trávníků u pavilonu; 
- zajišťuje seče trávy na místech nepřístupných sekačce pomocí křovinořezu  
- další činnosti spojené s údržbou veřejných prostranství na území městského obvodu 
Pardubice I 
 
Kvalifikační předpoklady a požadavky: 

• odborné vyučení bez maturity (výhodou obor zahradnictví, péče o zeleň) 
• manuální zručnost, učenlivost a fyzickou zdatnost, dobrý zdravotní stav, 

samostatnost, časová flexibilita, komunikativnost, ochota učit se novým 
věcem. 

• řidičský průkaz skupiny B výhodou 

Nabízíme: 
• stabilní celoroční práci v příjemném kolektivu 
• možnost zdokonalovat se v zahradnickém oboru 
• pracovní oděv a kvalitní vybavení 
• 5 týdnů dovolené 
• mobilní telefon i pro soukromé účely 
• stravenky v hodnotě 130,-Kč 
• další zaměstnanecké benefity 
 



Výběrového řízení se mohou účastnit uchazeči, kteří podají písemnou 
přihlášku a přiloží životopis, ve kterém uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a 
odborných znalostech a dovednostech  
 
Lhůta a způsob podání přihlášky: 
Přihlášku s přílohami doručte do 29. 4. 2022 buď  
- osobně na podatelnu úřadu – Pardubice, U Divadla č. p. 828, (do 10 hodin) nebo  
- poštou (rozhoduje podací razítko pošty nebo podatelny úřadu) na adresu: 

Úřad městského obvodu Pardubice I 
k rukám tajemnice úřadu 
U Divadla 828 
530 02 Pardubice 

- e-mailem na adresu: gabriela.krizkova@umo1.mmp.cz 
 
 
 
Uzavřenou obálku označte slovy „neotvírat“ a číslem a názvem výběrového řízení. 
Případné dotazy na tel.: 466 046 007 
 
Informace o zpracování osobních údajů: Poskytnuté osobní údaje bude správce (Statutární město 
Pardubice – městský obvod Pardubice I, Úřad městského obvodu Pardubice I, IČO: 00274046) 
zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „obecné nařízení“) 
pro účely výběrového řízení. Sdělením e-mailové adresy a telefonního čísla v přihlášce vyjadřuje 
uchazeč souhlas s jejich zpracováním za účelem zefektivnění komunikace mezi uchazečem a 
správcem v rámci výběrového řízení (např. k vyrozumění uchazeče o termínech pohovorů, k doplnění 
přihlášky apod.). Osobní údaje nebudou poskytnuty třetí osobě, vyjma členů výběrové komise, osob 
pověřených na základě rozhodnutí výběrové komise a oprávněných zaměstnanců správce, a u 
správce budou uchovány po dobu nezbytnou k naplnění účelu výběrového řízení. Neúspěšným 
uchazečům budou zaslané dokumenty vráceny po ukončení výběrového řízení na jejich 
korespondenční adresu. Subjekt údajů má v čl. 15 až 22 obecného nařízení garantovaná svá práva, 
která může uplatňovat u správce. Subjekt údajů má také právo podat stížnost u dozorového orgánu.  
 
 
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu zrušit nebo místo 
neobsadit. 
 
V Pardubicích dne 14. 4. 2022 
 
 
 
 
 
 

Ing. Gabriela Křížková 
tajemnice Úřadu městského obvodu 

Pardubice I 
 
 
Vyvěšeno: 14. 4. 2022 
 
Sejmuto: 


