Město Domažlice
městská policie
náměstí Míru 1, 344 01

V Domažlicích dne 12. dubna 2020
Počet listů: 2
Městská policie Domažlice nabízí k obsazení jedno volné místo na pozici strážníka. Uchazeč
musí splnit níže uvedené obecné zákonné požadavky dle ust. § 4 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní
policii ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona“):
1)
2)
3)
4)
5)
6)

státní občanství ČR,
bezúhonnost,
spolehlivost,
minimální věk 18 let,
zdravotní způsobilost,
dosažení středního vzdělání s maturitou.
Další požadavky:

1)
2)
3)
4)
5)

způsobilost pro získání zbrojního průkazu skupiny D - pro výkon povolání,
řidičský průkaz pro skupinu B,
znalost práce na PC,
částečná znalost jazyka německého,
flexibilita, přesnost a spolehlivost, komunikace.
Uchazeč dále dodá:

a) souhlas se zpracováním osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
ve znění pozdějších předpisů (volnou formou),
b) strukturovaný životopis,
c) výpis z RT, který nesmí být starší jak 3 měsíce dle ust. § 4a zákona,
d) čestné prohlášení o bezúhonnosti podle § 4a odst. 1, písm. b), písm. c) zákona (volnou formou),
e) čestné prohlášení o spolehlivosti podle § 4b odst. 4 zákona (volnou formou),
f) úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení včetně úředně ověřené kopie o nejvyšším
dosaženém vzdělání,
g) kopie dalších dokladů, které svědčí o odborné kvalifikaci uchazeče (např. kurz první pomoci
atd.),
h) potvrzení ošetřujícího lékaře, že uchazeč je zdráv a schopen vykonávat práci spojenou s
výkonem činností strážníka městské policie s odkazem na Vyhlášku č. 444/2008 Sb., o zdravotní
způsobilosti uchazeče o zaměstnání strážníka-čekatele obecní policie s odkazem na přílohu č. 3 k
této vyhlášce,
i) souhlas uchazeče s psychologickým vyšetřením pro přijímací řízení a souhlas uchazeče s
nahlédnutím do dokumentace o psychologickém vyšetření pro výběrovou komisi.
Výše uvedené písemné podklady doručí uchazeč v zalepené obálce s nápisem „Strážník MP
Domažlice“ na podatelnu Městského úřadu Domažlice nebo na služebnu Městské policie

Domažlice ve všední dny od 07.00-15.00 hod.
Součástí přijímacího řízení je:
1) Test fyzické způsobilosti (konkrétní fyzický test je ke stažení na webu městské policie,
přičemž uchazeč bude o čase a místě konání fyzického testu budou vyrozuměn e-mailovou
korespondencí).
2) Psychologické vyšetření
vyšetření ke zjištění osobnostní způsobilosti k výkonu práce strážníka Městské policie Domažlice
slouží výhradně pro potřebu výběrového řízení (o čase a místě psychologického vyšetření budou
úspěšní uchazeči prvního kola (fyzický test) vyrozuměni e-mailovou korespondencí).
3) Pohovor u výběrové komise.
Vhodnost uchazečů o zaměstnání strážníka Městské policie Domažlice posuzuje výhradně
výběrová komise.
Platové podmínky:
Platové podmínky se řídí platnými právními předpisy ČR.
Strážník - čekatel je zařazen do 5. platové třídy, platový stupeň závisí na uznání praxe z
předchozího zaměstnání.
Po úspěšném absolvování kurzu a získání osvědčení o splnění stanovených odborných
předpokladů je strážník zařazen do 8. platové třídy.
Poskytování dalších informací:
Další informace podá velitel Městské policie Domažlice v pracovní době 07.00-15.00 hod. osobně
na služebně Městské policie Domažlice náměstí Míru čp. 1 nebo telefonicky, tel. 379719196-7.
JUDr. Zdeněk NOVÁK v.r.
starosta města Domažlice

