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MĚSTO ÚSTÍ NAD ORLICÍ 
 

Vyhlašuje dne 28.11.2017 
 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 
na pracovní místo – strážník městské policie 

 
Pracovní poměr: na dobu neurčitou 
 
Místo výkonu práce: Městská policie Ústí nad Orlicí 
 
Termín nástupu: 1.3.2018 nebo dle dohody 
 
Charakteristika vykonávané činnosti: 

 zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku, 
 plnění dalších úkolů vyplývajících ze zákona o obecní policii anebo jiných právních 

předpisů 
 
Výběrového řízení se může zúčastnit uchazeč, který splňuje následující požadavky: 

 je občanem ČR, 
 je bezúhonný (viz. příslušné ustanovení zákona č. 553/1991 Sb.), 
 je spolehlivý (viz. příslušné ustanovení zákona č. 553/1991 Sb.), 
 je starší 18 let, 
 je zdravotně způsobilý, 
 dosáhl středního vzdělání s maturitní zkouškou 

 
a dále splňuje tyto odborné a osobnostní předpoklady 

 znalost práce na PC (Word, Excel), 
 řidičský průkaz skupiny B, 
 flexibilita, spolehlivost, samostatnost, rozhodnost, 
 vysoké pracovní nasazení 



 
Co nabízíme: 

 pravidelný růst tarifního platu, 
 rizikový příplatek, 
 příplatek za střídavé směny, 
 37,5 hod. týdenní pracovní dobu, 
 5 týdnů dovolené, 
 příspěvek na stravování, 
 příspěvek na penzijní připojištění 

 
Náležitosti přihlášky: 

 úvodní list, který musí obsahovat tyto náležitosti – jméno, příjmení, titul uchazeče, 
datum a místo narození, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, 

 strukturovaný životopis, 
 výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců, 
 ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 
 podepsané prohlášení uchazeče v následujícím znění: 

„Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku do výběrového 
řízení dávám, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas 
k jejich zpracování.“ 
 
Jméno, příjmení: 
Datum narození: 

Vlastnoruční podpis 
 
 
Lhůta, způsob a místo doručení přihlášek: 
Přihlášku s přílohami doručte do 12.1.2018 osobně na podatelnu Městského úřadu, Sychrova 
16, Ústí nad Orlicí nebo písemně na adresu Městská policie, Kostelní 18, Ústí nad Orlicí. 
 
Výběrové řízení se uskuteční v průběhu měsíce února 2018. 
 
Uzavřenou obálku označte: NEOTVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ MP“ 
 
Doplňující informace: 
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů, nebo zrušit toto výběrové 
řízení kdykoliv v jeho průběhu i bez udání důvodů. 
 
V Ústí nad Orlicí dne 28.11.2017 
 
 
 
Ing. Bc. Martin Faltus, v.r. 
velitel městské policie 
 
 
 



Vyvěšeno dne: 28.11.2017 
 
Sejmuto dne: 


