
Výběrové řízení – cyklokoordinátor - pracovník vztahů 

k veřejnosti 

SPRÁVA VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace vyhlašuje 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 

na obsazení místa 

cyklokoordinátor - pracovník vztahů k veřejnosti 

 

Platová třída: 10  

v rozmezí 21 260 – 31 240,- Kč + (os. přípl., odměny). Plat se řídí dle NV č. 341/2017 Sb. a 

záleží na dosažené praxi. 

 

Místo výkonu práce: Plzeň 

 

Pracovní poměr: na dobu určitou na jeden rok, s možností změny na dobu neurčitou  

 

Plný pracovní úvazek 

 

Rámcová pracovní náplň: 

 

• cyklokoordinátor je oficiální zástupce města, který v rámci svých kompetencí a reálných 

možností zprostředkovává a pomáhá zajišťovat koordinaci činností, které vedou k rozvoji 

cyklistické dopravy a rekreace ve městě. Provádí koordinační činnost a zajišťuje spolupráci a 

výměnu informací mezi příslušnými odbory města a příspěvkovými organizacemi města, 

 

• připravuje včasný přehled o správě a údržbě sítě cyklistických tras, spolupracuje s jednotlivými 

odbory města (vnitřní koordinace) při rozvoji a investicích (příprava zadávacích podmínek, 

integrace cyklo do jiných projektů). Vyhodnocuje nedostatky, kontroluje jakost vč. zpětné 

vazby. Doporučuje priority přípravy a realizace infrastruktury pro cyklisty pro následující roky 

v souladu se schválenou koncepcí, 

 

• přenáší poznatky z ČR, krajů, resp. jiných měst, spolupracuje s pracovním týmem národního 

cyklokoordinátora, krajského cyklokoordinátora, resp. cyklokoordinátorů jiných měst, 

průběžně získává alespoň základní přehled o dění v oboru cyklistické dopravy, účastní se 

strategických jednání, seminářů, konferencí, 

 

• spolupracuje na přípravě rozpočtu Statutárního města Plzně včetně přehledu dalších možností 

finančního krytí (fondy, granty, dotace…). Vytváří a následně každoročně aktualizuje 

Střednědobý akční plán realizace projektů do cyklistické infrastruktury, 

 

• komplexní zajišťování informačních, publicistických a tiskových vztahů k veřejnosti a 

hromadným sdělovacím prostředkům, 

 

• stanovování přístupů a způsobů provádění informačních kampaní ve sdělovacích prostředcích 

včetně jejich přípravy a realizace, 

 



Kvalifikační a odborné požadavky: 

 

• vzdělání – SŠ nebo VŠ (technického směru - výhodou), 

• řidičský průkaz skupiny B, 

• znalost práce na PC (word, excel). 

 

 

Nabízíme: 

• zajímavá, koncepční práce a perspektivní zaměstnání, 

• motivující osobní příplatek, mimořádné odměny a další zaměstnanecké výhody 

(příspěvek na penzijní připojištění, stravenky a další benefity). 

 

Doklady potřebné pro přihlášení do výběrového řízení: 

1. strukturovaný životopis, 

2. podepsané prohlášení uchazeče v následujícím znění: Poskytnutím svých osobních 

údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku do výběrového řízení dávám souhlas k jejich 

zpracování (jméno, příjmení, titul, datum narození, podpis). 

 

Písemné přihlášky do výběrového řízení přijímá personalistka Mgr. Jana Šrámková, Klatovská 

10, 301 00 Plzeň. Přihlášku můžete přinést osobně, poslat poštou nebo mailem na adresu 

sramkovaja@plzen.eu nejpozději do 31. 1. 2021. 

Bližší informace na telefonu č. 37803 7070, Mgr. Andrea Fojtíková. 
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