
 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení 

 

starosta města Odolena Voda  

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení 
pracovního místa 

 

strážník Městské policie Odolena Voda 
 
Místo výkonu práce: územní obvod působnosti Městské policie Odolena Voda 
 
Předpokládaný nástup: dle dohody 
- platové zařazení dle nařízení vlády č. 222/2010 Sb., a nařízení vlády č. 341/2017 Sb., ve znění    
   pozdějších předpisů 
- osobní ohodnocení 
- zvláštní rizikový příplatek 
- odměny  
 
Co nabízíme: 
- stravenky 
- 25 dnů dovolené 
- 4 dny indispozičního volna 
- příspěvek na důchodové pojištění 
- příspěvek na dovolenou 
- služební byt 
 
Požadavky na uchazeče: 
- státní občanství ČR (viz § 4 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii)  
- minimální věk 18 let (viz § 4 zákona 553/1991 Sb., o obecní policii) 
- střední vzdělaní zakončené maturitní zkouškou (viz § 4 zákona 553/1991Sb., o obecní policii) 
- bezúhonnost dle § 4a zákona 553/1991 Sb., o obecní policii  
- spolehlivost dle § 4b zákona 553/1991 Sb., o obecní policii  
- zdravotní způsobilost dle § 4c, zákona 553/1991 Sb., o obecní policii 
- osobní iniciativu, časovou flexibilitu, schopnost samostatné práce i práce v týmu,       
  dobrou komunikativnost s lidmi, odolnost vůči stresu a zátěžovým situacím, dobrou     
  fyzickou kondici, ochotu učit se novým věcem 
- znalost českého jazyka – úroveň rodilý mluvčí 
- dobrá znalost práce na PC (Word, Excel, internet, apod.)  
- řidičský průkaz skupiny B s praxí 
- zodpovědnost a schopnost komunikace, základní právní povědomí 
 
Přihláška musí obsahovat: 
- jméno, příjmení, datum a místo narození,   
- státní příslušnost 
- místo trvalého pobytu, kontaktní adresa (je-li rozdílná od trvalého pobytu)  
- telefonní číslo, e-mailovou adresu 
- číslo občanského průkazu 
- datum a podpis uchazeče 
 
 



 
K přihlášce do výběrového řízení nutno doložit: 
- strukturovaný životopis, opatřený aktuální fotografií, ve kterém budou uvedeny údaje o dosaženém   
   vzdělání, dosavadních zaměstnání a odborných znalostech týkajících se vypisovaného pracovního     
   místa 
- motivační dopis 
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce  
- čestné prohlášení o spolehlivosti ne starší než 3 měsíce, dle §4b zákona č. 553/1991Sb., o  
  obecní policii, v platném znění 
 
Před nástupem do pracovního poměru nutno doložit: 
- úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání  
- kopie dokladů o absolvování odborných kurzů nebo jiného studia související s oborem 
- výpis z evidenční karty řidiče ne starší než 3 měsíce  
- lékařský doklad o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce strážníka (dle vyhlášky MV  
  č.444/2008 “O zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání strážníka, čekatele a strážníka   
  obecní policie”) a lékařské potvrzení o schopnosti výkonu práce v noci a schopnosti řídit  
  vozidla s modrým výstražným zařízením  
- souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení, ve smyslu  
  zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů   
 
 
Výhodou: 
- praxe v oboru 
- platné osvědčení strážníka 
- znalost informačních systémů 
- zbrojní průkaz sk. D 
- osvědčení o odborné způsobilosti pro odchyt zvířat a sběr kadáverů 
 
 
Písemné přihlášky doručte nejpozději do 07.12.2022 do 13:00 hodin: 
 
- na podatelnu Městského úřadu Odolena Voda, Dolní náměstí 24, 250 70 Odolena Voda, v obálce     

nadepsané ,,Výběrové řízení – strážník Městské policie Odolena Voda – NEOTVÍRAT“, s uvedením   
jména, adresy uchazeče a adresáta,    

- do datové schránky nxabgzu s uvedením předmětu ,,Výběrové řízení – strážník Městské policie  
  Odolena Voda – NEOTVÍRAT“ 
 
 
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodů.  
 
                                                                                                                                
 
                                                                                                                                 
                                                                                                                                  Ondřej Prášil 
                                                                                                                                      starosta 
 
 
 
Vyvěšeno dne:    22.11.2022 
Sejmuto dne:       07.12.2022 
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