
Příloha číslo 1 Organizačního řádu

1 5 1 12 1 11 1 6 1 12 1 9 1 10 1 11 84

Podpis:

Organizační struktura Městského úřadu Milevsko ke dni 01.02.2023

tajemník

vedoucí odboru vedoucí odboru

05-odbor sociálních věcí 

(OSV)

04-odbor finanční           

(OF)

referent OVV - školství, 

přestupky 

celkový počet 

vedoucí/referent:

referent OVV - matrika

referent OVV - centrální 

podatelna

03-odbor vnitřních věcí 

(OVV)

referent OVV - ohlašovna

referent OVV - cestovní  doklady

referent OVV - evidence 

obyvatel

schválený 

počet míst:

08-odbor regionálního 

rozvoje (ORR)

vedoucí odboruvedoucí odboru vedoucí odboru

07-odbor životního 

prostředí (OŽP)

06-odbor investic a správy 

majetku (OISM)

09-odbor dopravy               

(OD)

MÍSTOSTAROSTASTAROSTA

referent OVV - občanské 

průkazy

referent OSV - sociální 

pracovník

referent OISM - správa majetku

referent OISM - správa pozemků

referent OF - účetní příjmů, 

daně

referent OSV - sociálně právní 

ochrana dětí

referent OŽP - ZPF, týrání 

zvířat, stanoviska

referent OŽP - lesy, myslivost

referent ORR - silniční správní 

úřad, speciální stavební úřad

referent OSV - sociálně právní 

ochrana dětí

referent OISM - technik správy 

nemovitostí

referent OISM - bytové 

hospodářství

referent OŽP - lesy, myslivost

referent OŽP - vodoprávní úřad 

referent OD - administrativa

referent OD - administrativa

referent OD - přestupky v oblasti 

dopravy

referent OD - přestupky v oblasti 

dopravy

referent OVV - evidence 

podnikatelů

referent ORR - památky, kultura 

a sport

referent ORR - silniční správní 

úřad, speciální stavební úřad

referent OISM - projektový 

manažer

referent OISM - projektový 

manažer

referent OF - personalista

referent OF - účetní, fakturace

referent OF - pokladní

referent OISM - energetik-

technik 

referent OD - evidence řidičů

referent OD - evidence řidičů
referent OSV - sociální 

pracovník

referent OD - evidence vozidel

referent OSV - sociálně právní 

ochrana dětí

referent OSV - sociálně právní 

ochrana dětí

referent OD - zkušební komisař

referent OŽP - odpady, rybářství

referent OŽP - zeleň, ochrana 

ovzduší

vedoucí odboru

referent OD - evidence vozidel

referent OISM - investiční 

technik

referent OISM - smluvní vztahy

referent OISM - technik pro 

silniční hospodářství a zábory

referent KVM - informatik

referent ORR - stavební úřad

referent ORR - stavební úřad

referent ORR - stavební úřad

referent ORR - stavební úřad

referent ORR - územní 

plánování

referent ORR - územní 

plánování

referent OŽP - ochrana přírody

referent OD - přestupky v oblasti 

dopravy

referent OD - přestupky v oblasti 

dopravy
referent OŽP - vodoprávní úřad 

referent OŽP - vodoprávní úřad 

(doba určitá 3 roky do 

30.06.2026)

referent ORR - územní 

plánování

referent OVV - přestupky

02-kancelář vedení města 

(KVM)

referent OF - mzdová účetní

referent OF - účetní výdajů

referent OF - účetní ekonomické 

činnosti

referent OF - správce poplatků

referent OVV - podatelna a 

pokladní Sažinova

referent OVV - živnostenská 

kontrola

vedoucí odboru

referent OVV - živnostenská 

kontrola

referent OF - 

veřejnospráv.kontroly, 

vyúčtování dotací

referent OF - rozpočet, správce 

rozpočtu

referent OISM - investice, 

veřejné zakázky

referent KVM - obrana, krizové 

řízení a požární ochrana

referent KVM - administrativní 

pracovník

referent KVM - administrativní 

pracovník

referent OF - hlavní účetní

referent OISM - investiční 

technik

referent KVM - informatik


