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PŘIJME  
 

 k uzavření pracovní smlouvy se zájemcem o pracovní místo:     

 
 Bezpečnostního pracovníka/ci  

 

Jedná se o uzavření pracovní smlouvy na dobu neurčitou s tříměsíční zkušební dobou 

a termínem nástupu březen 2023.   

 

DRUH PRÁCE:  Bezpečnostní pracovník/ce  

 

PRACOVNÍ NÁPLŇ: 

Pochůzkovou činností zajišťuje kontrolu a dohled nad dodržováním obecně závazných 

vyhlášek a nařízení města. Provádí kontrolu veřejných prostranství a dodržování 

veřejného pořádku. V případě porušení obecně závazných vyhlášek a nařízení předává 

podněty včetně fotodokumentace na oddělení přestupků na MěÚ Říčany. Řeší 

neoprávněné parkování vozidel a předává podněty Policii ČR. Řeší nálezy psů a 

spolupracuje s odchytovou službou.  Zajišťuje bezpečnost chodců a dětí v blízkosti ZŠ 

a přechodů pro chodce v obci. Provádí bezpečnostní opatření a dohled na kulturních a 

sportovních akcích pořádaných městem nebo ve spolupráci. Zajišťuje prevenci a 

upozornění na osoby, kde je podezření na nadměrné požívání alkoholu, toxických a 

psychotropních látek. Řeší a provádí fotodokumentaci přesahujícího křoví, dřevin, 

znečištění veřejného prostranství a předává podněty pracovnici místních poplatků a ŽP.  

Spolupracuje s Policií ČR a HZS: asistuje při dopravních nehodách, požárech a 

mimořádných situacích.  Zajišťuje dohled nad dodržováním provozu parkovacích 

automatů. Podává písemné zprávy, řeší mimořádné události ve městě atd.  

  

MÍSTO VÝKONU PRÁCE: 

Město Mnichovice, Masarykovo nám. 83, 251 64 Mnichovice 

 

PŘEDPOKLADY K UZAVŘENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU:  

Fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, 

která je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá 

k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk. 

 

POŽADAVKY  PRO VZNIK  PRACOVNÍHO POMĚRU ODPOVÍDAJÍCÍ 

DRUHU PRÁCE, KTEROU MÁ ZÁJEMCE VYKONÁVAT: 

• USO, USV nebo SO  

• uživatelská znalost práce na PC (kancelářský software) 

• řidičský průkaz skupiny B 

• aktivní přístup k práci 

• schopnost jednat s lidmi  
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• flexibilita 

• doklad o zdravotní způsobilosti (čestné prohlášení) 

 

PLATOVÁ TŘÍDA ODPOVÍDAJÍCÍ DRUHU PRÁCE:      

6. platová třída – dle nařízení vlády č. 264/2022 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 

341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve 

znění pozdějších změn a předpisů. Platový stupeň bude stanoven dle kvalifikace a 

započitatelné délky dosavadní odborné praxe. 

 

DRUH PRÁCE DLE KATALOGU: 1.06.11  

 

PŘIHLÁŠKA ZÁJEMCE MUSÍ OBSAHOVAT TYTO NÁLEŽITOSTI: 

• jméno, příjmení a titul zájemce 

• datum a místo narození zájemce 

• státní příslušnost zájemce 

• místo trvalého pobytu zájemce 

• číslo občanského průkazu zájemce 

• datum a podpis zájemce 

 

K PŘIHLÁŠCE PRO VZNIK PRACOVNÍHO POMĚRU JE NUTNO 

DOLOŽIT: 

• strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a 

odborných znalostech a dovednostech 

• výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce nebo čestné prohlášení o 

bezúhonnosti 

• ověřená kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání  

• doklad o zdravotní způsobilosti (čestné prohlášení)  

 

LHŮTA PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY A ADRESA K ZASLÁNÍ PŘIHLÁŠEK: 

Přihlášky je nutno zaslat nebo osobně doručit na Městský úřad Mnichovice, Masarykovo 

nám. 83, 251 64 Mnichovice, podatelna MěÚ, průběžně, nejpozději do 20. 2. 2023 do 

17:00 hod. Informace:  podatelna@mnichovice.cz ;  tel. 323 666 303 – starostka města 

Bc. Margita Valentová; Ing. Miroslava Vojtíšková, tajemnice MěÚ Mnichovice. 

 

 

 Bc. Margita Valentová v. r.  

starostka města Mnichovice 

 

 

Zveřejněno:  28. 12. 2022 

Sejmuto:       21. 2. 2022 
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