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Veřejná výzva na obsazení pracovního místa – lesní (adjunkt) Městských lesů Český Brod 
  

 
Město Český Brod vyhlašuje podle zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících veřejnou výzvu na obsazení pracovního místa 
lesní (adjunkt) Městských lesů Český Brod (Vrátkov 78).  
 
Požadavky: 
• lesnické vzdělání s maturitou bez nutnosti praxe, 
• práce na PC, 
• pečlivost, spolehlivost, samostatnost a dobré komunikační schopnosti, 
• řidičský průkaz sk. B, (T výhodou), 
• aktivní výkon myslivosti (lovecký lístek, zbrojní průkaz), 
• fyzická zdatnost, 
• morální a občanská bezúhonnost. 
 
Náplň práce: 
• zajišťování přípravy lesní výroby podle lesních hospodářských plánů v kopcovitém terénu a běžných pracovních 
podmínkách, 
• zajišťování pravidelných kontrol dodržování pracovní a technologické kázně, 
 zajišťování mysliveckého hospodaření v režijní honitbě, 
• částečné zapojení do manuálních prací – oprava oplocenek, ožínání a údržba turistických míst, sekání trávy 
sekačkou, rozvážení materiálu po lese atd. 
 
Nabízíme: 
• odpovídající mzdové ohodnocení v 9. platové třídě (2.18.10 - Lesní) dle Nařízení vlády o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, plus odměny dle výkonů, bonusy zaměstnavatele, 
• náročné pracovní podmínky v poměrně svažitých terénech městských lesů, práci v malém kolektivu, vstřícné a 
komunikativní jednání, 
• osobní rozvoj v komplexní lesnické a myslivecké praxi. 
 
Možný nástup od: 1. 6. 2023 nebo dle domluvy. 
 
Lhůta pro podání přihlášky je do: 30. 5. 2023, 9:00 hodin.  
 
Adresa pro podání přihlášky: podatelna MěÚ Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic 56, 282 01  Český Brod, k rukám 
tajemníka MěÚ Mgr. Jiřího Paulů, obálku nutno výrazně označit: „NEOTEVÍRAT – veřejná výzva – městské lesy“. 
 
 

Přihláška uchazeče musí obsahovat tyto náležitosti: 
 jméno, příjmení a titul uchazeče, 
 datum a místo narození, 
 statní příslušnost, 
 místo trvalého pobytu, 
 číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, 
 kontaktní telefon, 
 krátký a výstižný motivační dopis včetně data a podpisu uchazeče. 
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K přihlášce uchazeč připojí tyto doklady: 

 životopis, ve kterém uvede údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, 
 výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad 

osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se 
bezúhonnost čestným prohlášením, 

 ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. 
 

Přihlášení uchazeči, kteří splňují výše uvedené předpoklady, jsou tímto zváni k ústním pohovorům, které se 
uskuteční dne 31. 5. 2023 od 10:30 hod. na Městském úřadě Český Brod, nám. Husovo 70, 1. p. (kancelář starosty). 
  
Veřejná výzva byla vyvěšena na úřední desce dne 16. 2. 2023 
Veřejná výzva byla uveřejněna na www.cesbrod.cz 16. 2. 2023 
 
 
V Českém Brodě dne 16. 2. 2023 
 
 
Mgr. Jiří Paulů 
tajemník MěÚ  
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