
Město Roztoky 

Nám 5. května 2, 252 63 Roztoky 

 
Starosta města Roztoky vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa 

strážník městské policie 

 

Podmínky výběrového řízení: 

Strážníkem se může stát osoba, která je státním občanem ČR, dosáhla věku 21 let a splňuje 

předpoklady pro výkon funkce strážníka podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „ZOP“) 

 

Další požadavky stanovené pro uchazeče 

 středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou 

 bezúhonnost, spolehlivost a zdravotní způsobilost (dle § 4a, 4b, a 4c ZOP) 

 dobrá fyzická a psychická kondice 

 aktivní a samostatný přístup k práci, dobré komunikativní vlastnosti 

 řidičský průkaz skupiny B 

 znalost práce na PC 

 

Výhodou: platné osvědčení o splnění odborných předpokladů dle ZOP, zbrojní průkaz, bydliště ve 

městě Roztoky či blízkém okolí z důvodu dosažitelnosti, znalost anglického nebo německého jazyka, 

praxe. 

 

Písemná přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat: 

 jméno, příjmení, titul 

 datum a místo narození 

 státní příslušnost 

 místo trvalého pobytu a telefonní kontakt 

 číslo občanského průkazu 

 datum a podpis 

 

K přihlášce je nutno připojit tyto doklady: 

strukturovaný životopis 

výpis z Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce 

ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 

čestné prohlášení dle § 4a) ZOP (bezúhonnost) 

čestné prohlášení dle § 4b) ZOP (spolehlivost) 

prohlášení o zdravotní způsobilosti dle přílohy č. 3 vyhlášky č. 444/2008 Sb., uchazeče o zaměstnání 

strážníka čekatele a strážníka obecní policie 

 

Platové zařazení: V souladu se zákonem č. zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce v platném znění 

a nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 

do platové třídy 5 – 7. 

 

Místo výkonu práce: v katastru města Roztoky 

 

Přihlášky musí být doručeny do podatelny Městského úřadu, nebo na adresu Městského úřadu: 

Městský úřad Roztoky, Nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky nejpozději do 13. 7. 2018, 12.00 hod., 

v obálce označené „VŘ - strážník MP - neotvírat". 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu zrušit a právo rozhodnout 

o tom, že z přihlášených uchazečů (splňujících podmínky výběrového řízení) nebude na pozici 

strážníka nikdo vybrán. 

 

 

 

Jan Jakob v.r. 

starosta  


