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účinnost od 01.12.2018

Struktura MěÚ od 01.12.2018 – zkrácené názvy pracovních míst

tajemník
Kancelář tajemníka

Odbor správní a dopravy

vedoucí odboru KTAJ
mzdová účetní
informace
podatelna 1
podatelna 2
spisovna
úklid – radnice
úklid – úřad 1
úklid – úřad 2
domovník – radnice
domovník – úřad

vedoucí odboru SPDO
správa pozemních komunikací1
správa pozemních komunikací2
přestupky v dopravě 1
přestupky v dopravě 2

Oddělení informatiky
informatik, ved. odd.
informatik 1
informatik 2

Kancelář starosty
asistentka
redaktor ŽL
kultura, občanské záležitosti

Odbor právní
vedoucí odboru PRAV
právník
přestupky, volby
Odd.obec.živnostenský úřad
kontrola 1
kontrola 2
registrace

Odbor finanční
vedoucí odboru FIN
účetnictví 1
účetnictví 2
správce rozpočtu
kontrola, příspěvkové org.
pohledávky, fakturace
manažer dotací
Odd. školství
školství

Odd. správní
evidence obyvatel, vedoucí o.
matrika 1
matrika 2
pokladna
občanské průkazy, cest.dokl.1
občanské průkazy, cest.dokl.2
cestovní doklady, občan.průk.
Odd. dopravních agend
registr vozidel, vedoucí odd.
registrace, technik
registrace vozidel 1
registrace vozidel 2
evidence řidičských průkazů
zkušební komisař

Odbor sociálních věcí a
zdravotnictví
vedoucí odboru SOCZ
Odd. soc.-právní ochrany
opatrovnice 1, vedoucí odd.
opatrovnice 2
opatrovnice 3, kurátor
opatrovnice 4
opatrovnice 5
NRP, doprovázení pěst. rodin 1
NRP, doprovázení pěst. rodin 2
NRP, doprovázení pěst. rodin 3
Odd. soc. služeb a pomoci
sociální práce HN a SS 1
sociální práce HN a SS 2

Odbor regionálního
rozvoje a územ.plánování
vedoucí odboru REUP
majetek města 1
majetek města 2
investiční technik
stavební technik
Odd. územního plánování
územní plán, vedoucí odd.
územní plán
památková péče, UAP 1
památková péče, UAP 2
Odd. stavební úřad
stavební úřad 1
stavební úřad 2
stavební úřad 3
stavební úřad 4

Odbor životního prostředí
a zemědělství
vedoucí odboru ZPZE
odpady, veřejná zeleň
ovzduší, poplatky
koordin. závazná stanoviska
Odd. životního prostředí
myslivost, rybářství, ved. odd.
ochrana přírody, st. správa lesů
zemědělský půdní fond
Odd. vodního hospodářství
vodní hospodářství, ved. odd.
vodní hospodářství 1
vodní hospodářství 2

Informační středisko
vedoucí IS
pracovnice IS

Odbor obrany a
krizového řízení
vedoucí odboru OBR
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Názvy pracovních míst

Zkrácený název

Plný název

tajemník

tajemník městského úřadu

Kancelář tajemníka

Odbor kancelář tajemníka

vedoucí odboru KTAJ
mzdová účetní
informace
podatelna 1
podatelna 2
spisovna
úklid – radnice
úklid – úřad 1
úklid – úřad 2
domovník – radnice
domovník – úřad

vedoucí odboru kancelář tajemníka
mzdová účetní
informace
podatelna 1
podatelna 2
spisovna
úklid – radnice
úklid – úřad 1
úklid – úřad 2
domovník - radnice
domovník - úřad

Oddělení informatiky
informatik, ved. odd.
informatik 1
informatik 2

Oddělení informatiky
informatik, vedoucí oddělení
informatik 1
informatik 2

Kancelář starosty

Odbor kancelář starosty

asistentka
redaktor ŽL
kultura, občanské záležitosti

asistentka
redaktor Žamberských listů
kultura, občanské záležitosti

Odbor právní

Odbor právní

vedoucí odboru PRAV
právník
přestupky, volby

vedoucí právního odboru
právník
přestupky, volby

Odd. obecní živnostenský úřad
kontrola 1
kontrola 2
registrace

Oddělení obecní živnostenský úřad
kontrola 1
kontrola 2
registrace

Odbor finanční
vedoucí odboru FIN
účetnictví 1
účetnictví 2
správce rozpočtu
kontrola, příspěvkové org.
pohledávky, fakturace
manažer dotací

vedoucí finančního odboru
účetnictví 1
účetnictví 2
správce rozpočtu
kontrola, příspěvkové organizace
pohledávky, fakturace
manažer dotací

Odd. školství
školství

Oddělení školství
školství

Odbor správní a dopravy

Odbor správní a dopravy

vedoucí odboru SPDO
správa pozemních komunikací 1
správa pozemních komunikací 2
přestupky v dopravě 1
přestupky v dopravě 2

vedoucí odboru správního a dopravy
správa pozemních komunikací 1
správa pozemních komunikací 2
přestupky v dopravě 1
přestupky v dopravě 2
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Odd. správní
evidence obyvatel, vedoucí o.
matrika 1
matrika 2
pokladna
občanské průkazy, cest.dokl. 1
občanské průkazy, cest.dokl. 2
cestovní doklady, občan.průk.

Oddělení správní
evidence obyvatel, vedoucí oddělení
matrika 1
matrika 2
pokladna
občanské průkazy, cestovní doklady 1
občanské průkazy, cestovní doklady 2
cestovní doklady, občanské průkazy

Odd. dopravních agend
registr vozidel, vedoucí odd.
registrace, technik
registrace vozidel 1
registrace vozidel 2
evidence řidičských průkazů
zkušební komisař

Oddělení dopravních agend
registr vozidel, vedoucí oddělení
registrace, technik
registrace vozidel 1
registrace vozidel 2
evidence řidičských průkazů
zkušební komisař

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
vedoucí odboru SOCZ

vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví,
sociální kurátor, drogový koordinátor

Odd. soc.-právní ochrany
opatrovnice 1, vedoucí odd.
opatrovnice 2
opatrovnice 3, kurátor
opatrovnice 4
opatrovnice 5
NRP, doprovázení pěst. rodin 1
NRP, doprovázení pěst. rodin 2
NRP, doprovázení pěst. rodin 3

Oddělení sociálně-právní ochrany
opatrovnice 1, vedoucí oddělení
opatrovnice 2
opatrovnice 3, kurátor pro mládež
opatrovnice 4
opatrovnice 5
náhradní rodinná péče, doprovázení pěstounských rodin 1
náhradní rodinná péče, doprovázení pěstounských rodin 2
náhradní rodinná péče, doprovázení pěstounských rodin 3

Odd. soc. služeb a pomoci
sociální práce HN a SS 1
sociální práce HN a SS 2

Oddělení sociálních služeb a pomoci
sociální práce hmotné nouze a sociálních služeb 1
sociální práce hmotné nouze a sociálních služeb 2

Odbor obrany a krizového řízení

Odbor obrany a krizového řízení

vedoucí odboru OBR

vedoucí odboru obrany a krizového řízení

Odbor regionálního rozvoje
a územ. plánování

Odbor regionálního rozvoje a územního plánování

vedoucí odboru REUP
majetek města 1
majetek města 2
investiční technik
stavební technik

vedoucí odboru regionálního rozvoje a územního plánování
majetek města 1
majetek města 2
investiční technik
stavební technik

Odd. územního plánování
územní plán, vedoucí odd.
územní plán
památková péče, UAP 1
památková péče, UAP 2

Oddělení územního plánování
územní plán, vedoucí oddělení
územní plán
památková péče, zpracovatel územně analytických podkladů 1
památková péče, zpracovatel územně analytických podkladů 2

Odd. stavební úřad
stavební úřad 1
stavební úřad 2
stavební úřad 3
stavební úřad 4

Oddělení stavební úřad
stavební úřad 1
stavební úřad 2
stavební úřad 3
stavební úřad 4

Odbor životního prostředí a
zemědělství

Odbor životního prostředí a zemědělství

vedoucí odboru ZPZE

vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, odpady státní správa
odpady města, veřejná zeleň

odpady, veřejná zeleň
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ovzduší, poplatky
koordin. závazná stanoviska

ovzduší a poplatky za komunální odpad
koordinovaná závazná stanoviska

Odd. životního prostředí
myslivost, rybářství, ved. odd.
ochrana přírody, st. správa lesů
zemědělský půdní fond

Oddělení životního prostředí
myslivost, rybářství, týrání zvířat, vedoucí oddělení
ochrana přírody a krajiny, státní správa lesů
zemědělský půdní fond

Odd. vodního hospodářství
vodní hospodářství, ved. odd.
vodní hospodářství 1
vodní hospodářství 2

Oddělení vodního hospodářství
vodní hospodářství, vedoucí oddělení
vodní hospodářství 1
vodní hospodářství 2

Informační středisko

Informační středisko

vedoucí IS
pracovnice IS

vedoucí Informačního střediska
pracovnice Informačního střediska
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