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Poptávkové řízení města Loštice „Dětský praktický lékař/lékařka“ 

 
 
Město Loštice s celkovým počtem 3 tis. obyvatel hledá dětského praktického lékaře/lékařku pro 
soukromou praxi. Současná dětská praktická lékařka končí s praxí, z důvodu odchodu do 
starobního důchodu. Město Loštice je spádovým městem i pro několik okolních obcí, se kterými 
je možné v budoucnu navázat spolupráci. 
 
Město je atraktivní svoji polohou, nachází se v bezprostřední blízkosti dálnice D/35 - cesta do 
Olomouce 20 min. jízdy. Loštice jsou také velmi zajímavé pro bydlení, občanům nabízí 
rozmanitost okolního prostředí s krásnou přírodou a téměř nulovou kriminalitu. Město, 
s převážně rodinnou zástavbou, nabízí bezpečné prostředí pro výchovu dětí, širokou nabídkou 
služeb a řadu možností kulturního a sportovního vyžití. To vše dělá Loštice městem s dobrou 
adresou.  
 
Ordinace lékaře je umístěna v prostorách v obecním vlastnictví na velmi vhodném místě –
 v centru školských zařízení zřízených městem. Možný nástup po dohodě s městem a současnou 
lékařkou nejdříve od 1. 7. 2020. 
 
Město Loštice nabízí před zahájením soukromé praxe rekonstrukci současné ordinace dle 
požadavku nastupujícího lékaře. 
 
Město Loštice nabízí po vzájemné dohodě možnost zvýhodněného nájmu, který umožní lékaři 
praxi ve městě jednodušeji zahájit. 
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Město Loštice nabízí po vzájemné dohodě pro lékaře možnost zajištění budoucího bydlení. 
 
Město Loštice požaduje, aby zájemce o provozování soukromé praxe dětského lékaře v Lošticích 
měl dokončené potřebné vzdělání k výkonu praxe a před zahájením soukromé praxe měl 
zajištěno osvědčení k provozování soukromé praxe dětského praktického lékaře. 
 
V případě, že budete mít o nabídku města Loštice zájem, budou další podrobnosti podmínek 
provozování domlouvány individuálně, tak aby nastavené podmínky všem vzájemně 
vyhovovaly. 
 
Nabídka města Loštice je platná do 30. 4. 2020 (v případě, že se nikdo v uvedeném termínu 
nepřihlásí, bude automaticky prodloužena do 31. 5. 2020). Do tohoto termínu se můžete obracet 
v případě zájmu o nabídku nebo i s případnými dotazy na kontaktní osobu, kterou je starostka 
města Loštice: Bc. Šárka Havelková Seifertová, tel: 603 560 816, email: starostka@mu-
lostice.cz. 
 
Uvažujete-li o bezpečném přístavu pro svoji rodinu, o změně ve svém životě, přijďte se 
přesvědčit, že Loštice jsou pro Vás to místo, ta změna, kterou jste hledali. 
  
 
Loštice 1. 4. 2020 

 

 

 

Bc. Šárka Havelková Seifertová 
starostka města 


