
Město Doksy 
  náměstí Republiky čp. 193, 472 01  Doksy 
 
 

 

Starostka města Doksy vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa:  

 

 

VELITEL MĚSTSKÉ POLICIE DOKSY 

 

 
Místo výkonu práce: město Doksy a jeho přidružené obce (Kruh, Obora, Staré Splavy, Vojetín, Žďár)  

 

Charakteristika vykonávané činnosti: 

 zpracovávání závazných metodických pokynů a směrnic k postupům obecní policie 
 komplexní zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku v rámci obce 

 
Zákonné předpoklady: 

 státní občan ČR 
 dosažení věku 21 let 
 bezúhonnost 
 spolehlivost 
 zdravotní způsobilost ve smyslu zákona č. 553/1991 Sb., v platném znění 

 
Kvalifikační předpoklady: 

 minimálně středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou 
 odborná způsobilost pro výkon funkce strážníka (§4d zákona č. 553/1991 Sb.o obecní policii 

v platném znění) výhodou 
 odborná praxe v bezpečnostních složkách výhodou 

 
Jiné požadavky: 

 vynikající organizační a řídící schopnosti 
 schopnost koncepční práce 
 fyzická a psychická kondice 
 schopnost zvládnout zátěžové situace 
 řidičský průkaz skupiny B, aktivní řidič 
 dobrá znalost práce na PC, především s MS Office (Word, Outlook, Excel) 
 zbrojní průkaz skupiny D výhodou  
 znalost německého či anglického jazyka na komunikační úrovni v oboru výhodou 
 znalost sebeobrany výhodou 
 znalosti z kynologie výhodou 
 dobrá znalost českého jazyka 
 ochota hledat řešení, dobré vyjadřovací schopnosti, asertivita 

 
Uchazeči předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti: 

 přesné označení výběrového řízení 

 jméno, příjmení a titul uchazeče 

 datum a místo narození uchazeče 

 místo trvalého pobytu uchazeče 

 číslo občanského průkazu 

 kontaktní údaje uchazeče (nejlépe telefon a email) 

 datum a podpis uchazeče 

 

Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce: 

 strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech 
a dovednostech 

 osobní dotazník včetně fotografie  
 ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 



 výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce 
 negativní lustrační osvědčení ve smyslu zákona 451/1991 Sb., v platném znění 
 čestné prohlášení ve smyslu zákona 451/1991 Sb., v platném znění 
 čestné prohlášení o bezúhonnosti ve smyslu § 4a zákona č. 553/1991Sb., o obecní policii  
 čestné prohlášení o spolehlivosti ve smyslu § 4b zákona č. 553/1991Sb., o obecní policii  
 výpis z evidenční karty řidiče ne starší 3 měsíců 
 lékařský posudek o zdravotní způsobilosti podle vyhlášky MV č. 444/2008 Sb., ne starší než 3 

měsíce 
 koncepce činnosti a řízení Městské policie Doksy v  rozsahu min. 2 a max. 4 strany formátu A4 
 ověřená kopie osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů dle ustanovení § 4e zák. 

č.553/1991 Sb. o obecní policii, pokud uchazeč zkoušku složil (nepovinná příloha přihlášky) 
 zbrojní průkaz - úředně ověřená kopie, pokud uchazeč zbrojní průkaz vlastní (nepovinná příloha 

přihlášky) 
 kopie dokladu o jiných odbornostech výhodou (nepovinná příloha) 

 
 

Uchazeč využije přihlášky, osobního dotazníku a dalších formulářů, které jsou k dispozici na 

www.doksy.com 

 

Podmínkou uzavření pracovní smlouvy je úspěšné absolvování psychotestu. 

 

Platové zařazení: 9. platová třída (nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech 

zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů), příplatek za vedení, při 

kvalitním výkonu služby osobní ohodnocení  

Druh pracovního poměru: na dobu neurčitou s 6ti měsíční zkušební lhůtou 

Předpokládaný termín nástupu: červen 2013 nebo dle dohody 

Lhůta pro podání přihlášky: do 22. dubna 2013 do 14:00 hod 

Způsob podání přihlášky: písemně poštou nebo osobně na adresu: město Doksy, starostka, 

náměstí Republiky 193, 472 01  Doksy  

 

Obálku označte textem: „NEOTVÍRAT - Výběrové řízení na místo velitel Městské 
policie Doksy“ 
 
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, nebo nevybrat 

žádného z uchazečů a to bez udání důvodu. 

Pokud uchazeč v přihlášce nepožádá o vrácení osobních dokladů, budou tyto po ukončeném 

výběrovém řízení protokolárně skartovány. 

 

 

Případné dotazy zodpoví Ing. Eva Burešová na telefonu 773 800 281 nebo  

e-mailu buresova@doksy.com. 

 

 

V Doksech, dne 29. března 2013 

 

 

 

 

 

Ing. Eva Burešová, starostka města 

 

mailto:buresova@doksy.com

