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Vyhlášení otevřeného výběrového řízení 

 

č. j. MUMT 09069/2022 

Starosta města Moravská Třebová vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice  

 

strážník (strážnice) Městské policie Moravská Třebová 
 

Předpoklady pro vznik pracovního poměru (dle zákona č. 553/1991 Sb.): 

- státní občanství ČR,  
- věk minimálně 18 let, 
- dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou, 
- zdravotní způsobilost, 
- bezúhonnost a spolehlivost, 
- ovládání jednacího jazyka. 

Požadavky:  

- střední vzdělání s maturitní zkouškou, 
- samostatnost, zodpovědnost a komunikativnost, 
- zdravotní způsobilost a velmi dobrá fyzická zdatnost, 
- schopnost jednání v zátěžových situacích, 
- kynologické znalosti a zkušenosti vítány, 
- držitel řidičského oprávnění sk. B a zkušenosti v řízení. 

Délka pracovního poměru: doba neurčitá 

Pracovní úvazek: dvousměnný pracovní režim (38,75 h týdně) 

Místo výkonu práce: město Moravská Třebová 

Charakteristika vykonávané činnosti, zejména: 

- přispívání k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, 
- dohlížení nad dodržováním obecně závazných právních předpisů, 
- podílení se na dohledu nad bezpečností a plynulostí provozu na pozemních komunikacích, 
- zajišťování veřejného pořádku v obci,  
- odhalování přestupků a jiných správních deliktů v působnosti obce, 
- podílení se na prevenci kriminality v obci. 

Písemná přihláška musí obsahovat: 

- jméno, příjmení a titul uchazeče, 
- datum a místo narození, 
- státní příslušnost,  
- místo trvalého pobytu, 
- číslo občanského průkazu,  
- telefonní kontakt, e-mail pro komunikaci v průběhu výběrového řízení, 
- informaci o splnění výše uvedených požadavků, 
- datum a podpis zájemce. 
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K přihlášce uchazeč připojí: 

- strukturovaný životopis s důrazem na dosavadní zaměstnání a odborné znalosti 
a  dovednosti, 

- originál nebo ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (v případě ukončení 
studia a získání akademického titulu připojte ověřenou kopii diplomu a vysvědčení o státní 
závěrečné zkoušce nebo dodatku k diplomu), 

- čestné prohlášení o spolehlivosti dle § 4b zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii ne starší  
3 měsíců. 

Další informace: 

- práce je zařazena do 8. platové třídy dle zákona č. 262/2006 Sb., v platném znění, nařízení 
vlády č. 222/2010 Sb. a nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění,  

- vybraný uchazeč musí absolvovat před přijetím do pracovního poměru vstupní lékařskou 
prohlídku; podmínkou pro přijetí do pracovního poměru je jeho zdravotní způsobilost 
v souladu s vyhláškou č. 444/2008 Sb., o  zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání 
strážníka, čekatele a strážníka obecní policie, 

- po přijetí do pracovního poměru je zaměstnanec zařazen jako čekatel, následuje 10-ti 
týdenní rekvalifikační kurz v nejbližším možném termínu, zakončený zkouškou na MV ČR za 
účelem získání osvědčení a následně se stává čekatel strážníkem (po tuto dobu je 
zaměstnanec zařazen do 7. platové třídy),  

- nástup dle dohody, 
- poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány pouze pro účel tohoto výběrového řízení a 

po ukončení výběrového řízení budou veškeré poskytnuté doklady všem uchazečům spolu 
s vyrozuměním o výsledku výběrového řízení zaslány zpět; nepřevzatá písemnost bude 
skartována, 

- informace o nakládání s osobními údaji (GDPR) jsou zveřejněny 
na www.moravskatrebova.cz, 

- vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit bez udání důvodu, 
- součástí výběrového řízení budou testy osobnostní způsobilosti, odborný test a rovněž 

psychologické vyšetření; konkrétní výsledky testů jsou určeny pouze pro potřeby 
výběrového řízení a uchazeči se nesdělují, potvrzení o absolvování testů se nevydávají, 

- bližší informace poskytne Ing. Miloš Mička, starosta města, tel.: 461 353 132, příp. Radovan 
Zobač, velitel MěP, tel: 734 363 784. 

Lhůta pro podání přihlášky:  

- průběžně, 
- nabídka volného pracovního místa je platná po dobu zveřejnění na úřední desce (otevřené 

výběrové řízení). 

Doručení přihlášky: 

- obálku s přihláškou označte: „Neotvírat – personální výběrové řízení – městská policie“   
- způsoby doručení: 

1. poštou na adresu: 
Městský úřad  
Bc. Helena Brziaková  
nám. T. G. Masaryka č. o. 29 
571 01  Moravská Třebová 

 

2. osobně předejte na podatelnu městského úřadu, ul. Olomoucká č. o. 2, případně 
osobně Bc. Heleně Brziakové, personalistce úřadu. 

http://www.moravskatrebova.cz/

