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Veřejná výzva 
oznámení o vyhlášení výběrového řízení 

 

Obec Olšany 
 
v y h l a š u j e v souladu se zněním zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve 
veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů 
 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 
 

dle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně 
některých zákonů na funkci: 
 

uklízeč 
 
Místo výkonu práce:  Obec Olšany   
Platová třída odpovídající druhu práce:   2  
Úvazek: 0,3 pracovního poměru na dobu neurčitou 
(zkušební doba)  
Předpokládaný nástup:  1. 1. 2018  
 
Náplň práce: 
 

- úklidové práce prostorů v objektech ve vlastnictví a nájmu obce – obecní úřad, kino, 
sociální zařízení na hřišti dle katalogu prací 1.06.06 
 

 
Předpoklady: 

- fyzická osoba, státní občan České republiky, nebo osoba s cizím státním občanstvím a 
trvalým pobytem v ČR, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je 
bezúhonná, ovládá český jazyk, 

 
 
Uvítáme: 

- trvalý pobyt v Olšanech nebo Klášterci, 
 
 
Výčet dokladů k přihlášce: 

- výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků 

též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, 

- podepsané prohlášení tohoto znění:  



— 2 — 

„Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku do 

výběrového řízení dávám, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 

údajů, souhlas k jejich zpracování.“ 

 
Lhůta pro podání přihlášky:  27. 11. 2017, 12.00 hod 
 
 
Místo a způsob podání přihlášky:  

- poštou na adresu Obecní úřad Olšany, Olšany 75, 789 62 

- osobně v úřední době na Obecním úřadu Olšany 

- elektronicky na adresu starosta@olsany.cz. 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit kdykoliv v jeho průběhu. 
 
V Olšanech dne 9. 11. 2017 
 
 
 
 
Ing. Aleš Janderka 

Obec Olšany 
739 083 619 
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