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OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍOZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Městský úřad Chomutov

tajemník MěÚ vyhlašuje podle ust. § 7 zákona č. 312/2002 Sb. 

výběrové řízení na obsazení pracovního místa výběrové řízení na obsazení pracovního místa 
vedoucí odboru kancelář starostyvedoucí odboru kancelář starosty

s místem  výkonu práce na MěÚ v Chomutově, Zborovská 4602, Chomutov.
Předpoklady pro vznik pracovního poměru: Předpoklady pro vznik pracovního poměru: 
• Fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, případně fyzická oso-

ba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, 
• dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná,
• ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností 

stanovené zvláštními právními předpisy,
• splnění dalších předpokladů dle zákona č. 451/1991 Sb.
Další požadavky:Další požadavky:
• Vysokoškolské vzdělání - právnická fakulta,
• aktivní znalost práce na PC (Office, Windows, Excel, Internet),
• řídící a organizační schopnosti, samostatnost v rozhodování,
• zodpovědnost, schopnost vysokého pracovního nasazení.
Uvítáme:Uvítáme:
• Praxi ve veřejné správě,                           •  řidičský průkaz skupiny B.
Písemná přihláška musí obsahovat:Písemná přihláška musí obsahovat:
• Jméno, příjmení a titul uchazeče,           • datum a podpis zájemce,
• datum a místo narození, státní příslušnost,   • místo trvalého pobytu,
• číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího 

státního občana.                                             
Výčet požadovaných dokladů k přihlášce: Výčet požadovaných dokladů k přihlášce: 
• Profesní životopis zaměřený na průběh dosavadní praxe, odborné znalosti 

a dovednosti,
• výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, 
• ověřená kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání,
• případně další doklady prokazující odbornou vzdělanost,
• čestné prohlášení dle zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Platové zařazení: Platové zařazení: 
10 pl. třída podle nař. vlády č. 253/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Písemné přihlášky s uvedenými doklady v zalepené a označené obálce „Neotvírat  „Neotvírat 
- výběrové řízení - vedoucí OKS“ - výběrové řízení - vedoucí OKS“ zašlete  do 7. července 2003 na adresu Městský 
úřad v Chomutově, kancelář tajemníka, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov nebo 
doručte osobně v téže lhůtě do podatelny Městského úřadu v Chomutově, Zborovská 
4602, 430 28 Chomutov.                                        

Oznamujeme, že v dubnu a květnu byli ve městě Chomutově nalezeni níže uvedení psiOznamujeme, že v dubnu a květnu byli ve městě Chomutově nalezeni níže uvedení psi, které si mohou jejich ma-
jitelé vyzvednout v ÚTULKU PRO PSY na adrese: Beethovenova 5407, Chomutov, kam byli psi umístěni. Provozní doba 
v  útulku pro psy: pondělí, středa, pátek = 13.00 - 16.00 hodin, úterý, čtvrtek = 9.00 - 12.00 hodin,  sobota = 11.00 
- 14.00 hodin. Tel. 474 651 080. Tel. 474 651 080. Kromě uvedených čeká v útulku na majitele ještě řada dříve nalezených psů.

Evid. číslo psaEvid. číslo psa Datum nálezuDatum nálezu Místo nálezuMísto nálezu PlemenoPlemeno Věk psaVěk psa Velikost psaVelikost psa Barva psaBarva psa 
 1702 04. 04. 03 Dukelská x 1 malá černohnědá
 1703 04. 04. 03 Dukelská x 1 střední bílohnědý
 1704 05. 04. 03 nám. E. Beneše x NO 1 velká černá s pálením 
 1714 10. 04. 03 Kochova x jezevčíka 2 malý černý 
 1721 17. 04. 03 Zadní Vinohrady x špice 2 střední černý 
 1724 18. 04. 03 Jiráskova NO 2 velký vlkošedý 
 1726 21. 04. 03 Březenecká x 8 měsíců malá černá 
 1730 25. 04. 03 Písečná x 1 velký zlatý
 1732 29. 04. 03 Kadaňská x 1 malá černá 
 1733 01. 05. 03 Maxima Gorkého x pudla 3 střední šedý
 1736 05. 05. 03 Březenecká NO 3 velký černý 
 1740 09. 05. 03 areál Železáren x NO 2 střední černá 
 1741 09. 05. 03 Kadaňská x špice 7 malý černý 
 1742 10. 05. 03 Kamenná x 1 střední černá
 1743 12. 05. 03 Beethovenova x 3 malý bílý
 1744 13. 05. 03 Spořická jezevčík 1 malý zlatý
 1745 15. 05. 03 Spořická NO 1 velký vlkošedý
 1747 14. 05. 03 Pod Břízami NO 9 měsíců střední vlkošedý
 1749 19. 05. 03 Pražská x dobrmana 1 velký hnědý 
 1750 19. 05. 03 Kamenná NO 5 velká černá
 1752 19. 05. 03 Kamenná x NO 1 velký černý 
 1753 20. 05. 03 Partyzánská rotvailer 2 velká černá
 1755 21. 05. 03 Matěje Kopeckého x jezevčíka 8 měsíců malý zlatočerný
 1757 22. 05. 03 Holešická jezevčík 3 malá červenohnědá
 1758 29. 05. 03 Svahová x 2 měsíce malý černý
 1759 29. 05. 03 Chelčického pitbulteriér 1 střední bílá
 1760 30. 05. 03 Písečná x 3 měsíce malý bílý
 1761 30. 05. 03 Písečná x 3 měsíce malý bílý

Starostka města ChomutovaStarostka města Chomutova
vyhlašuje výběrové řízení vyhlašuje výběrové řízení 

na obsazení funkcena obsazení funkce

Jednatel správy Jednatel správy 
kulturních zařízeníkulturních zařízení

Požadujeme:Požadujeme: 
Vysokoškolské vzdělání, nebo min. 
úplné střední vzdělání s maturitou 
a nejméně 3 roky praxe ve vedoucí 
funkci v organizaci s totožným         
předmětem činnosti. 

Výhodou je:Výhodou je: 
Praxe v kultuře,
aktivní znalost cizích jazyků.

K přihlášce je třeba přiložit  K přihlášce je třeba přiložit  
tyto přílohy:tyto přílohy:
Strukturovaný životopis, výpis 
z Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců 
nebo čestné prohlášení o bezúhon-
nosti.

Přihlášky musí být doruče-
ny nejpozději do 18. 7. 2003do 18. 7. 2003 
v obálce označené
Neotvírat - VŘ - „Jednatel SKZ“  Neotvírat - VŘ - „Jednatel SKZ“  
na adresu:
Starostka města Chomutova
Zborovská 4602 - podatelna
430 28  Chomutov

Kompletní znění na webových 
stránkách  www.chomutov.czKim - ev. č. 1714

Dáša - ev. č. 1702

Asta - ev. č. 1704


