
 

   Ing. Jindřich Fadrhonc 
    ________________________________________________________ 
 

A. Osobní údaje 
 

Jméno, příjmení, titl. : Jindřich  FADRHONC, Ing. 
Datum narození :        22. 5. 1957 
Místo narození :          Liberec 
Národnost :                 česká 
Statní příslušnost :     Česká republika 
Vzdělání :                   VŠ – magisterské studium 

 
 

B. Vzdělání 
 

1972 – 1977          Střední průmyslová škola stavební v Liberci 
                              - studium zakončeno maturitou 

 
1977 – 1982          ČVÚT Praha – fakulta stavební, obor pozemní stavby 
                              - studium zakončeno státní závěrečnou zkouškou 

 
1994                      ČKAIT – zkoušky autorizační (autorizovaný inženýr) 

- osvědčení o autorizaci pro projektovaní staveb 
             

2001                      Ministerstvo vnitra ČR – zkoušky ZOZ 
- osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti 

 
 

C. Přehled kvalifikace 
 
03/2007 – dosud         Město Český Krumlov,  
                                   - tajemník Městského úřadu 
 
04/1999 – 02/2007      Město Chrastava,  
                                   - tajemník Městského úřadu 

 
06/1991 – 03/1999     OSVČ – projekční a inženýrská kancelář 
                                   - živnostenský list projektová činnost ve výstavbě 

 
01/1991 – 05/1991     Agroprojekt s.p. Liberec 

     - vedoucí projektant 
- pracovní poměr ukončen 31.5. 1991 z organizačních důvodů   
   v souvislosti s likvidací zaměstnavatele 

 
04/1990 – 12/1990     Městský národní výbor v Chrastavě 

     - místopředseda NV 
- od  1.4. do 31.12. 1990 uvolněn zaměstnavatelem pro   
výkon funkce 

 
08/1982 – 03/1990     Agroprojekt s.p. Praha, projektová a inženýrská organizace, 
                                   závod 04 Liberec, U Nisy 6a,  

     - vedoucí projektant 
     - samostatný projektant 
     - projektant 
     - asistent 

 



 
 
 

D. Odborné zkušenosti  
 

2005 – 2007          Technické a stavební služby a.s., Chrastava 
                                - předseda dozorčí rady 
2003 – 2005          Technické a stavební služby a.s., Chrastava 
                                - člen představenstva 
2001 – 2003          Technické a stavební služby a.s., Chrastava 

- předseda představenstva 
  
 

E. Další znalosti a schopnosti 
 

Dobrá uživatelská znalost informačních technologií 
- všeobecná znalost internetu (Internet Explorer) 
- microsoft office (Word, Excel, Outlook) 
- právní software (ASPI) 
Orientace v legislativě, obecná znalost Zákona o obcích, Zákoníku práce, Správního řádu, 
Stavebního zákona, Obchodního zákoníku, …..  
Řidičský průkaz skupiny B 
 
 

F. Doplňující informace  
 
 

Od roku 1999 jsem vykonával funkci tajemníka Městského úřadu v Chrastavě (39 zaměstnanců, 
7 útvarů, včetně stavebního úřadu...). Kromě úkolů a činností vyplývajících přímo ze zákona o 
obcích, zabezpečení běžného chodu úřadu a personálního řízení (statutární zástupce 
v pracovněprávních vztazích), jsem byl v průběhu uplynulých let pověřen speciálními úkoly, např.:  
- koordinace rekonstrukce radnice (investice za cca 55 mil. Kč) 
- spolupráce při realizaci výstavby domu s pečovatelskou službou a školní jídelny (investice za 

cca 80 mil. Kč) 
- návrh, příprava a organizační zajištění pro založení podnikatelského subjektu města na výkon 

technických činností   
 

V roce 2007 jsem se byl, na základě výsledků výběrového řízení, jmenován tajemníkem 
Městského úřadu v Českém Krumlově.  

 
  


