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INFORMACE ÚMČ

NABÍDKA
volných pracovních míst

ěstská část Praha 11 – Úřad městské části Praha 11 –
zastoupená tajemnicí Úřadu městské části Praha 11,
M
vyhlásila v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřední-

cích územních samosprávných celků a o změně některých
zákonů, v platném znění, tato výběrová řízení na obsazení
pracovních míst:

1/ dne 10.4.2006 výběrové řízení na obsazení pracovního místa
DÁVKOVÝ SPECIALISTA V ODBORU STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY
platové zařazení: 8. platová třída
požadované vzdělání: střední vzdělání s maturitní
zkouškou
lhůta pro podání přihlášky: do 10. 5. 2006

2/ dne 10.4.2006 výběrové řízení na obsazení pracovního místa
REFERENT OCHRANY PŘÍRODY, KRAJINY A ZVÍŘAT
A EKONOM V ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
platové zařazení: 9. platová třída
požadované vzdělání: vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání
lhůta pro podání přihlášky: do 10. 5. 2006

3/ dne 11.4.2006 výběrové řízení na obsazení pracovního místa
REFERENT V ODDĚLENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
ODBORU VÝSTAVBY
platové zařazení: 10. platová třída
požadované vzdělání: vysokoškolské vzdělání – magisterský studijní program (stavební
směr)
lhůta pro podání přihlášky: do 10. 5. 2006

4/ oznámení o obsazení pracovního místa na dobu určitou
(bez výběrového řízení)
SOCIÁLNÍ PRACOVNICE DO ODDĚLENÍ DÁVEK SOCIÁLNÍ PÉČE
A POMOCI na dobu určitou (zástup za mateřskou dovolenou)
platové zařazení: 9. platová třída
požadované vzdělání: vyšší odborné nebo středoškolské
vzdělání se sociálně právním
zaměřením nebo specializací
lhůta pro zaslání písemné nabídky: do 10. 5. 2006

5/ výběrové řízení na obsazení funkce
ŘEDITELE/KY PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE SDRUŽENÉ
ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ JM II, ŠUSTOVA 1930, PRAHA 4
Kompletní texty výše uvedených vyhlášených výběrových
řízení a oznámení o obsazení volného pracovního místa
na dobu určitou, které vám poskytnou bližší informace
o pracovním místu, požadavcích na uchazeče, nutných náležitostech přihlášky (pouze u výběrových řízení), adresu
a lhůtu, dokdy je nutné přihlášku odevzdat, jsou zveřejněny na:
■ úřední desce MČ Praha 11 – Vidimova 1324, Praha 4,
a Ocelíkova 672, Praha 4
■ internetové adrese: www.praha11.cz (rubrika Úřední
deska, volná místa), kde je možné vytisknout i formulář
přihlášky do výběrového řízení
■ informačních vývěskách MČ Praha 11 ve stanicích
metra Háje, Opatov, Chodov, Roztyly
Bližší informace je možné získat i na personálním odboru
na tel.: 267 902 203.
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PTAČÍ CHŘIPCE

se musíme bránit i u nás

Evidence drobných chovů drůbeže
a ostatních ptáků na území MČ Praha 11

řes zevrubnou informovanost o aktuální
P
situaci a opatřeních

v souvislosti s výskytem
ptačí chřipky (způsobené virem typu A, subtypu
H5N1) v celostátních
médiích, chce městská
část Praha 11 své obyvatele v předstihu informovat o pokynu Městské
veterinární
správy
a Magistrátu hl. m.
Prahy, na jehož základě, v případě pozitivního zjištění
tohoto vysoce patogenního viru na území hl. m. Prahy,
bude povinna každá městská část, tedy i Praha 11, provést evidenci drobnochovatelů a soupis chované drůbeže
hrabavé, vodní, bažantů, dravců, holubů a exotického
ptactva v zástavbě rodinných domů na svém správním
území. Požadavek na předání informací od drobnochovatelů je vázán na zhoršující se nákazovou situaci spojenou
s výskytem ptačí chřipky v zemích Evropské unie
i v České republice.
Evidence drůbeže a ostatních ptáků v malochovech by
byla nařízena Městskou veterinární správou hl. m. Prahy
po vyhlášení ohniska nákazy a stanovení bezpečnostních
zón formou mimořádných veterinárních opatření,vyplývajících z veterinárního zákona č.166/1999 Sb. Bezprostředně po případném nařízení veterinárních opatření budou
pracovníci Úřadu městské části Praha 11, tzv. sčítači,
za eventuálního doprovodu strážníků městské policie
obcházet všechny rodinné domy a zapisovat chovanou
drůbež a ostatní ptáky do předepsaných evidenčních listů.
Vyplněné evidenční listy budou podkladem pro případné
náhrady za nucenou likvidaci chovu.
Vzhledem k tomu, že aktuální evidenci v drobných chovech by musela městská část Praha 11 zvládnou ve
velmi krátkém časovém úseku, žádáme všechny drobnochovatele o vstřícný a zodpovědný postoj k této akci, neboť by
se konala v zájmu zdraví nás všech, a samozřejmě i zvířat.
Současně městská část Praha 11 vyzývá všechny chovatele exotického a jiného ptactva, kteří své ptactvo chovají
ve voliérách na lodžiích bytových domů, aby informace
o počtu a druzích tohoto ptactva, spolu s uvedením jména
chovatele, jeho adresy a telefonního čísla, oznámili odboru životního prostředí ÚMČ telefonicky na číslo:
267 902 linku 332, 333, 357, případně prostřednictvím telefonní ústředny 267 902 111, nebo písemně na e-mail podatelny podatelna@p11.mepnet.cz, či na adresu Úřadu MČ
Praha 11, Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4.
Podrobnější informace o ptačí chřipce i odpovědi na své
konkrétní dotazy můžete získat každý pracovní den od
8.00 do 17.00 hod. na bezplatné telefonní lince
800 100 415, která byla Ministerstvem zemědělství ČR
dne 17. 3. 2006 zřízena pro aktuální informování občanů.
Další informace lze získat na webových stránkách
Ministerstva zemědělství ČR (http://www.mze.cz), Státní
veterinární správy ČR (http://www.svscr.cz/files/pt.html),
hlavního města Prahy (http://www.praha-mesto.cz) a na
www.ptaci-chripka.cz či v médiích.
Ing. Yvona Hájková,
vedoucí odboru životního prostředí ÚMČ
Foto: archiv

