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Tajemnice Úřadu městské části Praha – Ďáblice vyhlašuje 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ PRACOVNÍHO MÍSTA 
technickohospodářský pracovník v odd. technických služeb Odboru 

vnitřní správy 
Náplň práce: 
Mezi hlavní činnosti odboru především patří technické zajištění chodu úřadu městské 
části, autoprovoz, správa a vybavení budov, úklid a čistota veřejného prostranství, 
údržba zeleně apod. 

 
Zajišťuje: 

• provoz a správu úřadu a budov ve vlastnictví MČ, 
• zadávání, kontrolu výkonu prací externích subjektů, 
• řízení, údržbu a běžné opravy motorových vozidel a strojů pro potřeby MČ, 
• sečení travních porostů a náletů motorovou sekačkou nebo křovinořezem, 
• prořezávání, zastřihávání, zalévání, kácení, popř. výsadbu a údržbu městské 

zeleně, 
• údržbu, opravy a nátěry městského mobiliáře (včetně dětských hřišť), 
• úklid odpadů a nepořádku ve veřejném prostranství, úklid černých skládek, 
• drobné stavební úpravy, 
• šintování za pomoci šintovacího stroje, 
• další práce dle pokynů vedoucího odboru vnitřní správy. 

Na úseku rozvoje, investic a správy majetku plní úkoly dle požadavků vedení městské 
části, se kterou úzce spolupracuje na: 

• přípravě podkladů a návrhů pro investiční a neinvestiční činnost MČ v oblasti 
správy budov, komunikací, veřejného osvětlení, zeleně, vodovodů a kanalizací 
v majetku městské části, 

• zajištění oprav a údržby bytových i nebytových domů v majetku městské části, 
• příprava podkladů a návrhů pro realizaci veřejných zakázek na služby a dodávky.  

 
Požadavky: 

• maturita, popř. vyšší s technickým zaměřením  

• výborná znalost českého jazyka slovem i písmem, 

• spolehlivost a časová flexibilita, 

• manuální zručnost, drobné opravy, 

• znalost MS Office, výhodou znalost práce s e-spisem, 

• řidičské oprávnění skupiny B – aktivní řidič (podmínkou), 

• výhodou školení na používání motorové pily, křovinořezu, svářečské zkoušky 
apod., 

• trestní bezúhonnost, 

• výhodou praxe na obdobné pozici, spolupráce nebo práce pro samosprávu nebo 
státní správu.  
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Nabízíme: 

• platové zařazení v platové třídě 8-9 (podle vzdělání a odborné praxe) 

• zaměstnání na dobu neurčitou, 

• zaměstnanecké benefity. 
 
K přihlášce je nutno připojit strukturovaný životopis, motivační dopis, výpis z evidence 
Rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce a kopii dokladu o nejvyšším dosaženém 
vzdělání. 
 
 
Přihlášky s požadovanými doklady je nutno doručit v zalepené obálce označené 
„výběrové řízení – THP v odd. technické služby odboru vnitřní správy “ nejpozději do 
25. února 2022 na adresu: 
 
Městská část Praha-Ďáblice 
Úřad městské části 
Osinalická 1104/13 
182 00 Praha-Ďáblice 
 
Předpokládaný nástup 1. 4. 2022 nebo dle dohody. 
 
 
 
 
 
Mgr. Renata Henych, v.r. 
tajemnice 
                                                                                                                                                                                       


