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Město Český Brod
starosta města
náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

MUCB 77529/2017

Výběrové řízení na pozici strážníka Městské policie Český Brod
Město Český Brod v souladu se zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii vyhlašuje výběrové řízení
na pozici strážníka Městské policie Český Brod. Povinnosti strážníka stanoví zejména §§ 6-10, oprávnění
pak §§ 11-17 výše uvedeného zákona.
Platová třída: 5-8 (dle dosaženého vzdělání, praxe a konečného zařazení)
Předpokládaný nástup: v období od 01.01.2018 nebo dle dohody.
Pracovní smlouva bude uzavřena s úspěšným uchazečem na dobu určitou 12 měsíců s možností
prodloužení.
Uchazeč musí dle zák. 553/1991 Sb., splňovat tyto předpoklady:
a) je bezúhonný (prokazuje se výpisem z Rejstříku trestů),
b) je spolehlivý (prokazuje se čestným prohlášením),
c) je starší 21 let,
d) je zdravotně způsobilý (tělesně i duševně),
e) dosáhl středního vzdělání s maturitní zkouškou,
f) má osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů (dále jen "osvědčení"),
dále:
ovládá český jazyk,
ovládá práci na PC,
vlastní řidičské oprávnění skupiny B (resp. vyšší),
úspěšné absolutorium zkoušky odborné způsobilosti k výkonu povolání strážník/ce obecní policie je
výhodou.
Přihláška uchazeče musí obsahovat tyto náležitosti:
1) jméno, příjmení a titul uchazeče,
2) datum a místo narození,
3) statní příslušnost,
4) místo trvalého pobytu,
5) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
6) elektronická adresa (e-mail),
7) datum a podpis uchazeče.
K přihlášce uchazeč připojí tyto doklady:
1) životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a
dovednostech,
2) výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce,
3) čestné prohlášení prokazující bezúhonnost podle § 4a, odstavce 1, písm. b) a c) ne starší než 3 měsíce,
4) čestné prohlášení prokazující spolehlivost podle § 4b, odstavce 1-4 ne starší než 3 měsíce,
5) ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
6) doklad o zdravotní způsobilosti uchazeče, ne starší než 3 měsíce,
7) kopii řidičského průkazu,
8) souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Vybraný uchazeč musí projít psychologickým vyšetřením, po jeho úspěšném splnění bude zařazen
do 3. měsíčního rekvalifikačního kurzu, jehož výukový program zahrnuje rozsah vědomostí potřebných
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pro složení zkoušky před komisí Ministerstva vnitra ČR podle zákona 553/1991 Sb., o obecní policii v platném
znění, kterou absolvent kurzu prokáže svou odbornou způsobilost k výkonu povolání strážník/ce obecní
policie. Součástí kurzu je i zkouška na zbrojní průkaz pro skupinu D pro výkon zaměstnání.
Po úspěšném rekvalifikačním kurzu musí dále absolvovat odborný kurz pro odchyt toulavých a opuštěných
zvířat, který pořádá Veterinární a farmaceutická universita v Brně. Školení operátora laserového měřiče
rychlosti PRO Laser III včetně dokumentačního zařízení PL DOK I fa. Lavet, základní neodkladné resuscitace
včetně AED – školení pro složky IZS , školení na používání a obsluhu přístroje alkotest Dräger.
Lhůta pro podání přihlášky je do: 15.12.2017 do 11:00 hodin.
Adresa pro podání přihlášky:
MěÚ Český Brod, nám. Husovo 70, 282 01 Český Brod, k rukám starosty města Bc. Jakuba Nekolného,
obálku nutno výrazně označit: „NEOTEVÍRAT – výběrové řízení strážník“
Přihlášení uchazeči, kteří splňují výše uvedené předpoklady, jsou tímto zváni k ústním pohovorům, které se
uskuteční od 10:30 hod. dne 18.12.2017 na Městském úřadu v Českém Brodě, nám. Husovo 70,
1. patro (kancelář starosty).
Pro bližší informace k výběrovému řízení můžete kontaktovat velitele Městské policie Český Brod pana
Jana Svobodu, tel. 321 612 156, mobil 733 576 693, e-mail: svoboda@cesbrod.cz.
Veřejná výzva byla vyvěšena na úřední desce dne 29.11.2017.
Veřejná výzva byla uveřejněna na www.cesbrod.cz dne 29.11.2017.
V Českém Brodě dne 29.11.2017

Bc. Jakub Nekolný v.r.
starosta města

otisk úředního razítka
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