NÁPLŇ PRÁCE
Zaměstnanec údržby obce Petrovice
Zemědělství a lesnictví:
1. Samostatné ošetřování rostlin podle stanového rámcového technologického postupu včetně volby
technických prostředků. Péče o rostliny (mechanická a biologická), ošetřování porostů a rostlin za
vegetace (např. zaléváním, shrabováním, okopáváním, stříháním, mulčováním) s použitím
mechanizace (tzv. zahradní techniky a ručního nářadí).
2. Vykonávání jednoduchých prací při výchově porostů. Mechanická ochrana lesních kultur (ožínání,
obalování), přesekávání, snášení klestu (popř. jeho zpracování štěpkováním nebo drcením).
3. Těžba - kácení jednotlivých dřevin ruční motorovou pilou (do průměrů kmene 25 cm a výšky 250
cm) na pozemcích i lesních s výjimkou těžby vzrostlých stromů v rámci lesního hospodářství.
4. Výsadba rostlin dle dokumentace (projektové nebo přesné specifikace).
5. Údržba mechanizace (zahradní techniky a mechanizačních prostředků) dle postupů stanovených
jejím výrobcem.
Ostatní komunikace a veřejná prostranství:
1. Čištění místních a pozemních komunikací (chodníků, cyklistických stezek apod.) a ploch od
nečistot všeho druhu (hlíny, písku, bláta, sněhu, rostlin apod.) seškrabováním, shrnováním, mytím
apod.
2. Posypy pozemních komunikací (chodníků) inertními materiály dle směrnice obce.
3. Jednoduché opravy komunikací bez nutnosti použití speciálních technologických postupů a
speciální techniky.
4. Osazování dopravních značek a vodorovné dopravní značení podle dokumentace (projektové nebo
přesné specifikace) bez nutnosti použití speciálních technologických postupů a speciální techniky.
5. Úklid autobusových čekáren (včetně mytí) a udržování dopravního značení.
6. Manipulace s nádobami (odpadkovými koši, popelnicemi i kontejnery) plnými i prázdnými před/po
dodavatelsky zajištěném svozu odpadů v obci.
Péče o budovy a stavby:
1. Provádění bílých i barevných maleb včetně případného škrabání stěn. Provádění protiplísňových a
dezinfekčních nátěrů stěn.
2. Provádění a opravy nátěrů na různé podklady.
3. Provádění a opravy omítek.
4. Provádění zednických oprav bez nutnosti použití speciálních technologických postupů, speciální
techniky a zajištění.
5. Jednoduché rozměřování a osazování stavebních prvků (např. obrubníků) a betonování stavebních
konstrukcí z prostého betonu.
Ostatní práce:
1. Řízení motorového vozidla.
2. Statutární zástupce organizace může zaměstnance pověřit dalšími úkoly spojenými s péčí o vzhled
obce a veřejnou zeleň, která zahrnuje výstavbu, obnovu, opravu a údržbu majetku (staveb a pozemků)
za předpokladu, že na tyto úkoly není třeba speciálního vzdělání a kvalifikace, a jinými úkoly, které
souvisejí s činností organizace.

