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POPIS PRACOVNÍ NÁPLNĚ 
 

Zaměstnavatel:   Město Modřice, IČ 00282103 

Orgán:     Městský úřad Modřice 

Funkční zařazení:   vedoucí pracovník údržby a čištění města 

Vedoucí organizace:  starosta města 

Přímý nadřízený:   uvolněný místostarosta města  

 

Zaměstnanec:    JIŘÍ ŠULA 

 

Náplň: 

1. Řídí a kontroluje  

a. pracovníky údržby a čištění města 

b. pracovníky Sokolovny 

c. pracovníky pracující pro město v rámci obecně a veřejně prospěšných prací a veřejné 

služby 

d. úklid a údržbu města (zejména sečení a úklid veřejných ploch, likvidace černých skládek, 

pořádek u separačních míst apod.) 

e. zimní údržbu města v souladu s Plánem zimní údržby 

f. údržbu zeleně (prořezy, kácení) 

g. výsadbu nové zeleně pořizované městem 

h. údržbu „rybníka“ při ul. Masarykově 

2. Zajišťuje 

a. opravy dopravního značení 

b. opravu a údržbu dešťové kanalizace v majetku města 

c. běžnou opravu a údržbu komunikací a chodníků města (mimo zásahů v rámci ZUK) 

d. opravy a údržbu nebytového fondu, objektů NS 90 a NS 93 

e. provoz a údržbu Sokolovny a nohejbalových kurtů (rozvrh užívání objektu a s tím spojené 

náležitosti), revize nářadí v tělocvičně  

f. opravy a údržbu městského mobiliáře 

g. péči o  vozidla v majetku města Modřice mimo vozidla MP (technické a servisní kontroly, 

dálniční známky) 

h. efektivní využívání strojního vybavení údržby a čištění města, jejich údržbu, opravy, 

rozvoj, vede jejich evidenci 

i. agendu materiálového zabezpečení pracovníků údržby a čištění města dle platné 

legislativy (pracovní pomůcky, ošacení, ochranné pomůcky) a vede jejich osobní karty 

j. agendu spojenou s kategorizací prací pracovníků čištění a údržby města 

k. provoz dětských hřišť (zejména jejich údržbu, opravy, revize, předkládá návrhy na 

dovybavení, podněty pro aktualizaci provozních řádů) 

l. udržování systému Stromy pod kontrolou 
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m. technickou pomoc při obsluze a kontrole technických zařízení, výběru techniky pro 

údržbu areálu PBDS 

n. fyzické předání a převzetí areálu Pod Kaštany na základě podkladů majetkového odboru 

MÚ a ve spolupráci s Mysliveckým sdružením 

3. Podílí se 

a. na tvorbě ročních rozpočtů města  

b. na návrzích investic  

v oblastech dle své náplně práce. 

4. Podává starostovi návrh na vyhlášení a ukončení zimní pohotovosti 

5. Plní i jiné úkoly, které mu přidělí nadřízený pracovník nebo jiné orgány města v souladu 

s dohodnutým druhem práce. 

 

Účinnost 1. 11. 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Josef Šiška 

starosta města 

 

 

Převzal dne: 


