
                                     Místostarosta města Broumov 

vyhlašuje výběrové řízení na místo strážníka městské policie 
                                                   

 

           Požadavky :           občan ČR starší 18 let,  

                                           dokončené středoškolské vzdělání s maturitou,  

                                           tělesná a zdravotní způsobilost, 

                                           bezúhonnost, 

                                           spolehlivost, 

                                           komunikativní schopnosti, 

                                           znalost práce na PC –  Word, Excel, elektronická pošta, Internet, 

                                           řidičské oprávnění skupiny B, 

                                           praxe v bezpečnostních složkách vítána, 

                                           zbrojní průkaz vítán. 

                       

 

           Obsah přihlášky : jméno a  příjmení  uchazeče, 

                                          datum a místo narození uchazeče, 

                                          státní příslušnost uchazeče, 

                                          místo trvalého pobytu uchazeče, 

                                          číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, 

                                          jde-li o cizího státního občana, 

                                          datum a podpis uchazeče. 

 

 

          K přihlášce se připojí tyto doklady : 

 

  - životopis, ve kterém uchazeč uvede údaje o dosavadních  zaměstnáních  a o odborných 

znalostech,      

  - výpis z Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců, tímto se dokládá  bezúhonnost dle § 4a odst.1  

písm. a) z.č. 553/1991 Sb., ve znění pozd.předpisů,                               

  - čestné prohlášení o bezúhonnosti  - § 4a odst. 1 písm. b,c) zák. č. 553/1991 Sb., ve znění 

pozd.předpisů (trestní stíhání pro úmyslný trestný čin bylo na základě pravomocného 

rozhodnutí o schválení narovnání zastaveno, a od tohoto rozhodnutí ještě neuplynulo 5 

let, je-li jednání, kterým spáchal trestný čin, v rozporu s posláním strážníka dle zákona č. 

553/1991 Sb., trestní stíhání pro úmyslný trestný čin bylo pravomocně podmíněně 

zastaveno, a od uplynutí zkušební doby nebo lhůty, v níž může být rozhodnuto, že se 

osvědčil, neuplynulo ještě 5 let, nebo bylo v trestním řízení, které bylo proti němu vedeno, 

rozhodnuto o podmíněném  odložení podání návrhu na potrestání a od tohoto rozhodnutí 

ještě neuplynulo 5 let, je-li jednání, kterým spáchal trestný čin, v rozporu s posláním 

strážníka dle zákona č. 553/1991 Sb.) 

-  čestné prohlášení o spolehlivosti - § 4b zák.č. 553/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

(spolehlivým  není ten, kdo byl v posledních 3 letech opakovaně pravomocně uznán 

vinným z přestupku na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomániemi, na 

úseku obrany České republiky, proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití, proti 

majetku, na úseku zemědělství, myslivosti a rybářství, na úseku všeobecné vnitřní správy, 

jestliže jeho jednání, kterým spáchal přestupek, je v rozporu s posláním strážníka dle 

zákona č. 553/1991 Sb., ve znění pozd.předpisů ),  

 -  ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 

 -  výpis ze zdravotnické dokumentace (příloha č.1 vyhl.č. 444/2008 Sb.) 

          

 

           Lhůta pro podání přihlášky :   31. ledna 2019  

                                  

           Přihlášky zasílejte na adresu : Městský úřad Broumov, tř. Masarykova 239, 550 14. 

           Obálku označte  „ Výběrové řízení –  strážník městské policie“.                          


