
 

Starosta města Mělníka vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa

STRÁŽNICE/STRÁŽNÍKA MĚSTSKÉ POLICIE

Charakteristika vykonávané činnosti:
- plnění úkolů obecní policie při ochraně veřejného pořádku, osob a majetku v obci

Místo výkonu práce: město Mělník 

Platové zařazení a platové podmínky: 7. platová třída – pozice strážník, osobní příplatek
a zvláštní příplatek - dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, 
nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách
a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací
ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

Pracovní poměr: na dobu neurčitou

Předpokládaný termín nástupu: 1. 5. 2023

Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru:
- státní občan ČR,
- dosažení věku 18 let,
- tělesná a duševní způsobilost k výkonu povinností a oprávnění dle zákona č. 553/1991 Sb., 

o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obecní policii),
- bezúhonnost dle § 4 a zákona o obecní policii,
- spolehlivost dle § 4 b zákona o obecní policii

Požadavky:
- středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou,
- morální předpoklady pro výkon pracovní činností strážníka,
- znalost práce s MS Office,
- řidičské oprávnění skupiny B – aktivní řidič

Písemná přihláška uchazeče musí obsahovat tyto náležitosti:
jméno, příjmení a titul uchazeče  - datum a místo narození – státní příslušnost – místo trvalého 
pobytu – číslo občanského průkazu – datum a podpis uchazeče
K přihlášce uchazeč připojí tyto doklady:

- životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných 
znalostech a dovednostech,

- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
- čestné prohlášení o spolehlivosti dle § 4 b zákona o obecní policii ne starší než 3 měsíce,
- výpis bodového hodnocení z registru řidičů ne starší než 1 měsíc

Lhůta pro podání přihlášky: do 17. 2. 2023 – 10:00 h

Způsob podání přihlášky:
obálku označenou „Výběrové řízení na pracovní místo strážnice/strážníka městské policie – 
NEOTVÍRAT“ zaslat na adresu: Městský úřad Mělník, nám. Míru 51, 276 01 Mělník nebo předat 
osobně na podatelnu městského úřadu.



Případné informace k dispozici na telefonním čísle 315 635 184 nebo linka 131.

Zpracování a uchování přihlášky s doklady
Přihláška a požadované doklady k výběrovému řízení budou zpracovány a uchovávány v souladu 
s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/697.

Mělník  17. 1. 2023

PhDr. Tomáš Martinec, Ph.D.
starosta města


