
Výběrové řízení – technik městských lesů 

SPRÁVA VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace vyhlašuje 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 

na obsazení místa 

technik městských lesů 

 

Platová třída: 10  

v rozmezí 21 260 – 31 240,- Kč + pohyblivá složka platu (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: 

• zajišťuje řádné lesnické hospodaření na vymezeném území, kontroluje zadávání a 

přejímání prací,  

• připravuje podklady pro vedení LHE (Lesní hospodářská evidence), 

• zodpovídá za evidenci lesních pozemků, 

• předkládá statistická hlášení o hospodaření v městských lesích, 

• zajišťuje přípravu a zpracování žádostí o dotace na hospodaření v městských lesích, 

• zpracovává vyjádření k územním a stavebním řízením, nájmům, prodejům, omezením         

a odnětím PUPFL, 

• zpracovává stanoviska k pořádání hromadných (sportovních, kulturních) akcí v lesích 

města Plzně, 

• navrhuje zastavení neodborné, nehospodárné a nekvalitní provádění prací, 

• navrhuje odborná školení a instruktáže pracovníků městských lesů. 

 

Kvalifikační a odborné požadavky: 

• ukončené VŠ vzdělání lesnického směru - hospodářská praxe v lesnictví výhodou, 

• dobrá znalost práce na PC, 

• dobré komunikační schopnosti, 

• časová flexibilita, samostatnost, 

• řidičský průkaz skupiny B. 

 



 

Nabízíme: 

• zajímavá, koncepční práce a perspektivní zaměstnání, 

• podpora zvýšení vzdělání a kvalifikace, 

• 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 personální referentka Mgr. Jana Šrámková, 

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

sramkovaja@plzen.eu. 

Bližší informace na telefonu č. 37803 7091, Ing. Richard Havelka. 

 

 


