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Naše č.j.: MMpB-TAJ/10723/18 -1348/2018-Lan 
Vyřizuje: Věra Landová 
Datum: 2. 1. 2019 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení 

Město Mníšek pod Brdy vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice vedoucího 
strážníka městské policie. 

Pracovní poměr : na dobu neurčitou s termínem nástupu dle vzájemné dohody. 
Místo výkonu práce: Město Mníšek pod Brdy a obce, se kterými je uzavřena veřejno právní smlouva. 
Platové podmínky : v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., 8. platová třída . 

Druh práce : zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku v obci, řízení směn , spolupráce s IZS. 

Podmínky, dle zákona č. 553/91 Sb., o obecní policii, které musí uchazeč o místo strážníka 
splňovat, aby mohl být zařazen do výběrového přijímacího řízení: 

• státní občanství ČR 
• občan ČR starší 21 let 

• min . st ředoškols ké vzdělání ukončené maturitní zkouškou 

• bezúhonnost v souladu s§ 4a 

• spolehlivost v souladu s § 4b 

• tělesná a duševní způsobilost k výkonu povinností a oprávněn í podle zákona č. 

553/1991 Sb. o obecní policii 

• zdravotní způsobilost ve smyslu vyhl. č. 444/2008 Sb. o zd ravotní způsobilosti 

uchazeče o zaměstnání st rážníka a čekatele obecní policie 

Další požadavky pro výkon předmětné pracovní činností: 

• negativní lustrační osvědčení dle zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění 

(nevztahuje se na uchazeče narozené po 1. 12. 1971} 

• zkušenost s prací u obdobné organizace (městská policie, Policie ČR) min. 

v délce S let 

• znalost právních předpisů související s funkcí strážn íka M P 

• řidičský průkaz skupiny B 

• znalost práce na PC 
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Výhodou je: 

morální předpoklady pro výkon pracovní činnosti strážníka 

vysoká úroveň zodpovědnosti 

• platné osvědčení o odborné způsobilosti strážníka 

• držitel osvědčení pro odchyt zvířat 

• zbrojní průkaz skupin D 

• znalost regionu 

Písemná přihláška musí obsahovat tyto náležitosti : 

• jméno, příjmení, popř . titul uchazeče 

• datum a místo narození 

• státní p říslušnost 

• místo trvalého pobytu, popř. kontaktní adresa 

• číslo občanského průkazu 

• telefonní kontakt, e-mailová adresa 

• datum a podpis uchazeče 

Uchazeč připojí tyto doklady: 

• životop is, ve kterém se uvedou údaje o dosaženém vzdělání, dosavadních 
zaměstnáních a odborných znalostech týkající se nabízeného pracovního místa 

• originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší 
3 měsíce 

• originál nebo ověřenou kopie dokladu o nejvyšším vzdělání (v případě 
ukončení studia a získání akademického titulu připojte ověřenou kopii diplomu 
a vysvědčení o st. zkoušce nebo dodatku k diplomu} 

• kopie dalších dokladů o absolvování odborných kurzů nebo jiného studia 

• čestné prohlášení o bezúhonnosti 

• čestné prohlášení o spolehlivosti 

• negativní lustrační osvědčení dle zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění 
(nevztahuje se na uchazeče narozené po 1. 12. 1971} včetně čestného 
prohlášení dle § 4 odst. 3 dle zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění 

• výpis bodového hodnocení z registru řidičů ne starší 1 měsíce 

• koncepci vedení MP Mníšek pod Brdy v rozsahu max. dvou stran A4 

Lhůta pro podání přihlášky: 
Do 18. 1. 2018 do 12.00 hodin. 
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Místo a způsob podání přihlášky: 
Přihlášky v zalepené obálce přijímá podatelna městského úřadu, je možné je podat osobně 
nebo zaslat písemně na adresu: 
Městský úřad Mníšek pod Brdy, Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy. 
Obálku nutno označit „Výběrové řízení -vedoucí strážník MP" 

Případné bližší informace poskytne starostka Mgr. Magdaléna Davis, Ph.O., 
tel. číslo 318 541 916. 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo 

nevybrat žádného uchazeče. 

Vyvěšeno: 

Sejmuto: 
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ústředna : 318 541 91 '1 Internet: www.mnisek.cz 
GSM brána: 603 842 257 E-mail: mesto@mnisek.cz 

~)/ 
Mgr. Magdalena Davis, Ph.O. 

starostka 

;.' · · ~t> 1·/!ní .ck rir•ri b1. 1y 
Oobff:~1c;, !i6 

fl I 10 Mni se!,- p{)cl lirdy 
l'l) 

Bankovní spojení : 
ČS, a.s. Mníšek pod Brdy 
0388055349/0800 

IČ : 
00242748 
OS: 96ebwrs 


