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OZNÁMENÍ 

 
o vyhlášení výběrového řízení č. 1/2019 

 
Starosta města Vamberk vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo 

 
STRÁŽNÍK MĚSTSKÉ POLICIE  

Města Vamberk 
 
 

Místo výkonu práce: katastr města – k. ú. Vamberk, Peklo, Merklovice 
 
Charakteristika pozice: 
Strážníkem se může stát bezúhonný občan české republiky starší 18 let, který je tělesně i 
duševně způsobilý k výkonu povinností a oprávnění podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní 
policii, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Požadavky na výkon práce: 
- občan České republiky starší 18 let, 
- minimálně středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou, 
- bezúhonnost a spolehlivost, 
- dobrý zdravotní stav, 
- řidičský průkaz skupiny B, 
- osvědčení o splnění odborných předpokladů – zabezpečí zaměstnavatel. 

 
Dále výhodou: 
- umění jednat s lidmi,  
- fyzická a psychická zdatnost,  
- komunikativnost, 
- samostatnost, 
- flexibilita, 
- znalost práce na PC – programy MS Office. 

 
Platové podmínky se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 
předpisů a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 
službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, platová třída 7. 
 
Termín nástupu: Dle dohody. 
 
Náležitosti písemné přihlášky: 
jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, čísla 
OP, datum a podpis, telefonní spojení, e-mail, prohlášení o souhlasu s využitím osobních 
údajů výhradně pro potřeby tohoto výběrového řízení. 
 
K přihlášce je nutné připojit doklady: 
- strukturovaný životopis s průběhem dosavadních zaměstnání, odborných znalostech, 

dovednostech a znalostmi práce na PC, 
- výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, ověřená kopie dokladu o 

nejvyšším dosaženém vzdělání, 
- čestné prohlášení o spolehlivosti. 
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Písemné přihlášky zasílejte v uzavřené obálce označené: „VŘ 1/2019 – strážník MP - 
neotvírat“ na adresu: 
Městský úřad Vamberk, Husovo nám. 1, 517 54 Vamberk 
 
Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány výhradně pro účely výběrového řízení v souladu s 
platnou legislativou o ochraně osobních údajů a nebudou zpřístupněny či předány jiným osobám. 
Poskytnutí údajů je dobrovolné, je však nezbytné pro účast ve výběrovém řízení. Po ukončení 
výběrového řízení budou podkladové materiály neúspěšným uchazečům vráceny.  

 
Bližší informace podá Mgr. Radek Freivald, velitel MP, telefon 608 327 144, 
freivald@vamberk.cz. 
 
Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději 
v pátek 29.03.2019 do 13:00 hodin. 
 
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, či nevybrat 
žádného z přihlášených uchazečů. 
 
 
Vamberk 10.01.2019 
 
 
 
 
Mgr. Jan Rejzl, v. r.  
starosta města 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
Vyvěšeno dne: 11.01.2019 
Bude sejmuto dne: 01.04.2019 
Sejmuto dne:  
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