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oddělení IT

vedoucí oddělení

informatik                      

vedoucí oddělení

referent - dopravní přestupky

referent - dopravní přestupky

referent - přestupky

zkušební komisař

zkušební komisař

doba určitá                     

neobsazeno

referent - územní plánování referent - životní prostředí odbor

referent - územní plánování oddělení

projektový manažer úředníci

legenda:

informatik                      

referent správy              

osobních údajů

mzdový účetní referent -  SPOD referent - investice vedoucí oddělení

referent -  SPOD
referent - vodohospodářské 

stavby, veřejné osvětlení
referent - životní prostředí

referent - krizové řízení
oddělení územního plánování a 

technické infrastruktury
referent - životní prostředí

vedoucí oddělení referent - životní prostředí

oddělení přestupků a 

agendy autoškol

referent - řidičské průkazy

referent - podatelna
referent - technik, evidence 

vozidel

referent - místní poplatky údržbář referent -  SPOD referent - investice referent - stavební úřad referent - podatelna referent - řidičské průkazy

referent - stavební úřad

pokladní uklízeč referent -  SPOD referent - investice
oddělení životního 

přostředí

inspektor veřejného pořádku referent - místní poplatky referent - správa majetku referent -  SPOD vedoucí oddělení

referent - silniční doprava 

referent - technik, evidence 

vozidel

asistent účetní referent - správa majetku referent -  SPOD, kurátor oddělení investiční vedoucí oddělení referent - cestovní doklady referent - kontrolor
referent - technik, evidence 

vozidel

referent - školství účetní referent - byty referent - sociální práce
referent samosprávy - 

životní prostředí

personalista hlavní účetní referent - pozemky
referent - sociální práce, 

kurátor
administrativní pracovník

referent - občanské průkazy referent - kontrolor

odbor stavební a životního 

prostředí

odbor správní a vnitřních 

věcí

odbor obecní 

živnostenský úřad

vedoucí odboru

referent státní správy - 

administrativa

referent - evidence obyvatel, 

matrika
referent - registrace živností

oddělení stavební

odbor dopravy

asistent vedoucí odboru vedoucí odboru vedoucí odboru vedoucí odboru vedoucí odboru

odbor kancelář úřadu odbor finanční odbor majetkoprávní
odbor sociálních věcí a 

prevence 
odbor investiční 

vedoucí odboru vedoucí odboru

místostarostastarosta 1. místostarosta

tajemník

interní auditor         

referent správy        

osobních údajů2


