
 
MĚSTO HOLEŠOV 

MĚSTSKÁ POLICIE HOLEŠOV 
F.X.RICHTRA čp. 190, 769 01 Holešov 

tel. 573 521 111, email: mp@holesov.cz 
 

 

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O BEZÚHONNOSTI  

UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ STRÁŢNÍKA 

 
 
 
Jméno a příjmení:  ……………………………………………………………….. 

Datum narození: ……………………………………………………………….. 

Trvalý pobyt:  ……………………………………………………………….. 

   ……………………………………………………………….. 
 
 
Ve smyslu § 4a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů,  

p r o h l a š u j i, 
ţe jsem nebyl/a 

 
a) trestně stíhán/a pro úmyslný trestný čin, přičemţ toto stíhání by bylo na základě 

pravomocného rozhodnutí o schválení narovnání zastaveno, a od tohoto rozhodnutí 
ještě neuplynulo 5 let, je-li jednání, kterým byl trestný čin spáchán, v rozporu s 
posláním stráţníka podle tohoto zákona,  
 

b) trestně stíhán/a pro úmyslný trestný čin, přičemţ toto stíhání by bylo pravomocně 
podmíněně zastaveno, a od uplynutí zkušební doby nebo lhůty, v níţ můţe být 
rozhodnuto, ţe jsem se osvědčil/a, neuplynulo ještě 5 let, nebo bylo v trestním řízení, 
které bylo proti mně vedeno, rozhodnuto o podmíněném odloţení podání návrhu na 
potrestání a od tohoto rozhodnutí ještě neuplynulo 5 let, je-li jednání, kterým byl 
trestný čin spáchán, v rozporu s posláním stráţníka podle tohoto zákona,  

 
Současně beru na vědomí poučení dle ust. § 4a cit. zákona. 

 

 

V...................................dne............................. 

 

                                                                                .......................................................... 

                                                                                                         podpis 

 



 
MĚSTO HOLEŠOV 

MĚSTSKÁ POLICIE HOLEŠOV 
F.X.RICHTRA čp. 190, 769 01 Holešov 

tel. 573 521 111, email: mp@holesov.cz 
 

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPOLEHLIVOSTI  

UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ STRÁŢNÍKA 
 

Jméno a příjmení:  ……………………………………………………………………………………….. 

Datum narození: ……………………………………………………………………………………….. 

Trvalý pobyt:                 ………………………………………………………………………………………… 

Ve smyslu § 4b zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů,  

p r o h l a š u j i, 

že jsem v posledních 3 letech nebyl/a opakovaně pravomocně uznán/a vinným/ vinnou z přestupku: 

a) na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, 

b) na úseku obrany České republiky, 

c) proti veřejnému pořádku, 

d) proti občanskému soužití, 

e) proti majetku, 

 f) na úseku zemědělství, myslivosti a rybářství spáchaný tím, že úmyslně neoprávněně zasáhl do 

výkonu práva myslivosti nebo do výkonu rybářského práva anebo úmyslně lovil zvěř nebo chytal ryby 

v době hájení, 

 g) podle zákona o zbraních 7), nebo 

 h) podle § 28 odst. 1 nebo 2, 

jestliže jednání, kterým spáchal přestupek nebo které má znaky přestupku, je v rozporu s posláním 

strážníka podle tohoto zákona  

 

Současně beru na vědomí poučení dle ust. § 4b cit. zákona. 

V........................................dne............................. 

..........................................................                                                                                                         

podpis 


