
 

 

 
 

 

Město Kostelec nad Černými lesy 
náměstí Smiřických 53, PSČ 281 63 Kostelec nad Černými lesy 

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 
 
Město Kostelec nad Černými lesy vyhlašuje výběrové řízení na funkci: 

 

Strážník městské policie Kostelec nad Černými lesy 

 
Místo výkonu práce:   Kostelec n. Č. l.,  

Pracovní poměr: na dobu neurčitou 

Platové zařazení:   7. až 8. platová třída dle nařízení vlády 564/2006 Sb.  

Předpokládaný termín nástupu:  nástup dle dohody 

  

Zákonné požadavky: 

- státní občan České republiky, 

- věk min. 21 roků, 

- bezúhonnost a spolehlivost ve smyslu zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, 

- výborná fyzická, psychická a zdravotní způsobilost, 

- středoškolské vzdělání s maturitou. 

 

Další požadované předpoklady: 

- komunikativní osobnost, 

- schopnost samostatné práce a aktivního přístupu k řešení problémů, 

- znalost práce na PC, 

- řidičský průkaz sk. B, 

- zbrojní průkaz skupiny D výhodou, 

- znalost cizího jazyka výhodou, 

- úspěšné složení testů psychické způsobilosti. 

 

Písemná přihláška musí obsahovat tyto náležitosti: 

- jméno, příjmení a titul uchazeče, 

- datum a místo narození uchazeče, 

- státní příslušnost uchazeče 

- místo trvalého pobytu uchazeče, 

- číslo občanského průkazu, 

- kontaktní spojení na uchazeče, 

- datum a podpis uchazeče. 

 

K přihlášce se připojí tyto doklady: 

- strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných 

znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, 

- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,  

- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, 

 

Lhůta, místo a způsob podání přihlášky: 

Přihlášku s přílohami doručte nejpozději do 28. 05. 2021 do 12:00 hodin buď osobně na podatelnu 

Městského úřadu Kostelec nad Černými lesy, nebo poštou na adresu Městský úřad Kostelec nad Černými 

lesy, náměstí Smiřických 53, 281 63 Kostelec nad Černými lesy. Obálku označte textem: Výběrové řízení – 

Strážník městské policie. 

 

V Kostelci nad Černými lesy, dne 12. 05. 2021 

 

        Bc. Jaroslava Sahulová 

                             tajemnice 

Vyvěšeno:  12. 05. 2021 

Sejmuto: 

Č.j.: 04200/2021/KNCL/SEK 
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