
 

 1|2 

Bankovní spojení:  Česká spořitelna 

č. ú.: 1905609309/0800 

IČ: 00303461 

www.sumperk.cz 

posta@sumperk.cz 

ID datové schránky: 8bqb4gk 

 

Město Šumperk 

Městská policie 

Jesenická 31, 787 01 Šumperk 
 

 
Pracoviště: Jesenická 31 

Odbor: Městská policie 

Oddělení:       

Tel.: (+420) 583 388 111 

Fax.: (+420) 583 213 587 

 

Naše čj.: MUSP 112695/2017 

Naše sp. zn.: 112695/2017 MPE/ 

 
Vyřizuje: Bc. Monika Hýblová 

Tel.: (+420) 583 388 109 

E-mail: monika.hyblova@sumperk.cz 

Datum: 10.11.2017 

 

 

 

*MUSPX01TDPKE * 

 

 

 

Město Šumperk oznamuje 
vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice 

strážníka Městské policie Šumperk 
 

 

Předpoklady pro podání přihlášky: 

- státní občanství České republiky, věk  min.21 let, způsobilost k právním úkonům, 

bezúhonnost, spolehlivost, ovládání jednacího jazyka, zdravotní způsobilost 

- ukončené středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou 

 

Požadavky pro podání přihlášky: 

- znalost zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění 

- znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění 

- komunikační dovednosti, samostatnost, flexibilita 

- duševní způsobilost a dobrý zdravotní stav 

- občanská a morální bezúhonnost 

- znalost práce na PC 

- řidičské oprávnění skupiny „B“  

- zbrojní průkaz sk. D vítán 

 

Náležitosti přihlášky: (www.sumperk.cz) 

- jméno, příjmení, titul 

- datum a místo narození 

- místo trvalého pobytu 

- číslo občanského průkazu 

- telefonní spojení 

- datum a podpis 

 

K přihlášce doložte: 

- životopis, včetně údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech  

- výpis z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce) 

- ověřenou kopii o nejvyšším dosaženém vzdělání 
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Hlavní zaměření činnosti: 

- strážník městské policie 

 

Místo výkonu práce:  Město  Šumperk 

 

 

Jedná se o pracovní  poměr na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení na dobu 

neurčitou. Po přijetí do pracovního poměru 5. platová  třída a po získání „Osvědčení   o splnění 

stanovených odborných předpokladů (dále jen „osvědčení“)“ podle zákona č. 553/1991 Sb., o 

obecní policii, v platném znění, 7. platová třída dle  nařízení  vlády č. 341/2017 Sb., o platových 

poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, dále nař. vlády č. 222/2010 Sb., kterým 

se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě, v platném znění. 

 

Nástup od 1.3.2018  nebo dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na Městskou policii Šumperk, 

Jesenická 31, Šumperk, k rukám ředitele MP Ing. Zdeňka Dočekala nejpozději do 31.12.2017. 

Informace k pozici podá  Ing. Zdeněk Dočekal, ředitel MP, tel. 583 388 108 nebo Martin Urbánek, 

zástupce ředitele MP, tel. 583 388 106, Jesenická 31, Šumperk. 

 

 

 

Město  Šumperk si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit nebo místo neobsadit. Podáním 

přihlášky uchazeč souhlasí s tím, že Město Šumperk bude pro potřeby  výběrového řízení 

nakládat s jeho osobními údaji.  

 

       

 

 

Mgr. Zdeněk BROŽ 

  starosta  

                                                                                                                   

 

 

 

 

 


