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Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Město Dobříš
zastoupené starostou
vyhlašuje dne 17.02.2021 výběrové řízení na obsazení 1 pracovního místa
„strážník / čekatel městské policie“
Hlavní pracovní náplň: zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších
úkolů podle zákona o obecní policii nebo podle zvláštních zákonů. Městská policie
a) přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
b) dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,
c) dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení města,
d) se podílí v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost
a plynulost provozu na pozemních komunikacích,
e) se podílí na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých
povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho
obnovení,
f) se podílí na prevenci kriminality ve městě,
g) provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích ve městě,
h) odhaluje přestupky, jejichž projednávání je v působnosti města,
i) poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra na požádání údaje
o obecní policii.
Pracovní poměr:

po uplynutí zkušební doby a/nebo získání osvědčení MV pracovní poměr
na dobu neurčitou

Místo výkonu práce: Dobříš a okolí, příp. území jiných obcí na základě veřejnoprávní smlouvy
Platová třída:

8 (podle započitatelné praxe od 18.300 Kč do 26.830 Kč) – strážník
5 (podle započitatelné praxe od 14.660 Kč do 21.370 Kč) – čekatel
(do získání osvědčení)

Osobní ohodnocení: po uplynutí zkušební doby podle dosahovaných výsledků
Možný nástup:

od 10.05.2021 nebo dle domluvy

Kvalifikační předpoklad: minimálně střední vzdělání s maturitou
IČO: 00242098
Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš
ID DS: pnxbx8u

www.mestodobris.cz
epodatelna@mestodobris.cz
Ústředna: 318 533 311

Zákonné požadavky na uchazeče:
• občan České republiky starší 18 let
• plná svéprávnost
• bezúhonnost
• spolehlivost
• zdravotní způsobilost (výborný zdravotní stav) – posuzuje lékař pracovně lékařských služeb
• odborná způsobilost – předpoklad získání osvědčení Ministerstva vnitra
Další požadavky na uchazeče:
• dobrá pověst a morální předpoklady pro výkon práce
• znalost problematiky obecní policie výhodou (znalost zákona č. 553/1991 Sb., o obecní
policii, zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, zákona
č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, atd.)
• praxe u bezpečnostních složek, případně ve státní správě nebo samosprávě výhodou
• schopnost samostatného rozhodování i týmové práce
• aktivní přístup k řešení problémů
• výborná fyzická kondice
• vysoké pracovní nasazení a odolnost vůči stresu
• komunikační a organizační schopnosti
• společenská úroveň jednání a vystupování (verbální i písemný projev)
• loajalita vůči zaměstnavateli
• zodpovědnost
• flexibilita, důslednost a spolehlivost
• schopnost učit se novým poznatkům a ochota se vzdělávat
• znalost práce na PC (zejména programy MS Word, Excel, Outlook)
• platné osvědčení o odborné způsobilosti strážníka obecní/městské policie výhodou
• zbrojní průkaz sk. „D“ výhodou
• znalost cizího jazyka výhodou
• řidičské oprávnění sk. B (aktivní řidič)
Nabízíme:
• perspektivní a prestižní pozici s velkou osobní odpovědností
• vyškolení a vycvičení z právní problematiky, fyzické přípravy a získání zbrojního průkazu,
které jsou nutné k zvládnutí činnosti strážníka (12týdenní kurz mimo bydliště)
• možnost seberealizace a dalšího profesního a osobního růstu
• adekvátní zázemí a solidní jednání ze strany vedení města
• dobré pracovní podmínky a dobrý pracovní kolektiv
• nerovnoměrná pracovní doba (nepřetržitý provoz)
• dovolená na zotavenou v délce 5 týdnů
• příspěvek na stravování
Po vyhodnocení přihlášek budou vybraní uchazeči vyzváni k ústnímu pohovoru. Vybraný uchazeč
se podle zákona o obecní policii podrobí lékařskému vyšetření k posouzení zdravotní způsobilosti
uchazeče o zaměstnání strážníka u smluvního lékaře (proto je nutný výpis ze zdravotní
dokumentace podle vyhlášky č. 444/2008 Sb.) a odbornému psychologickému vyšetření
u odborného policejního psychologa v psychologické laboratoři. Toto vyšetření určuje město Dobříš.
Pokud by uchazeč první v pořadí neprošel výše vyjmenovanými zdravotními testy, bude pozván
vybraný uchazeč v pořadí č. 2.
Následně je třeba absolvovat testy fyzické zdatnosti. Poté musí zaměstnanec coby tzv. čekatel
absolvovat školení (rekvalifikační kurz) a složit zkoušku – jeho úkolem je v průběhu 12 týdnů
teoreticky i prakticky co nejlépe připravit absolventy na výkon oprávnění a povinností dle příslušných
právních předpisů při ochraně veřejného pořádku, osob a majetku v obci.
Po získání osvědčení bude zaměstnanec moci zastávat pozici strážníka.
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Termín podání přihlášek: 31.03.2021 do 14:00 h
Přihláška musí obsahovat údaje uvedené v příloze. Využijte přiložené formuláře.
K přihlášce připojte:
• profesní strukturovaný životopis (ve kterém uveďte zejména údaje o dosavadních
zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech, práce s PC)
• motivační dopis
• výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
• výpis bodového hodnocení z registru řidičů ne starší 1 měsíce
• čestné prohlášení o splnění podmínek bezúhonnosti
• čestné prohlášení o splnění podmínek spolehlivosti
• kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu
o dosaženém vzdělání bude nutno doložit před nástupem)
• doklad o zdravotní způsobilosti – výpis zdravotní dokumentace od Vašeho praktického lékaře
(příloha č. 1 vyhlášky č. 444/2008 Sb. – v příloze)
• souhlas se zpracováním osobních údajů
• negativní lustrační osvědčení výhodou (čestné prohlášení); nepodávají osoby narozené
po 01.12.1971)
• kopii řidičského průkazu
• kopii zbrojního průkazu (jste-li držitelem)
• kopii osvědčení na odchyt zvířat (jste-li držitelem)
• případně další doklady využitelné při práci u městské policie
Písemnou přihlášku spolu s požadovanými dokumenty zasílejte, tak aby ji vyhlašovatel obdržel
nejpozději 31.03.2021 do 14:00 h, na adresu:
Městský úřad Dobříš, Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš
Obálku označte heslem: „Výběrové řízení – strážník / NEOTVÍRAT“.
Do výběrového řízení budou zařazeni uchazeči, kteří splní výše uvedené požadavky a dodají
přihlášku se všemi povinnými náležitostmi. Vybraní uchazeči, kteří nejvíce splňují předpoklady
pro výkon práce, budou pozváni na ústní pohovor, o jehož konání budou informováni e-mailem
nebo telefonicky.
Bližší informace poskytne Milan Krejčí, velitel Městské policie Dobříš, nebo strž. Alena Kovaříková,
zástupkyně
velitele,
na tel. 318 533 391
či 602 370 677
nebo
e-mailu
mestka.policie@mestodobris.cz
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat
žádného uchazeče.

Ing. Pavel Svoboda v. r.
starosta města
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