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Č.j. KRPB-60765-1/ČJ-2022-06000P
Počet listů: 1
Příloha: 1/2dig.
Vážený pane starosto,
mezi standardní úkoly Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje, kterými jsou
odhalování kriminality, dohled nad veřejným pořádkem a bezpečností v silničním
provozu, se v poslední době, díky mimořádným situacím, nasouvá nemalá míra plnění
úkolů mimořádných a nadstandardních. Jejich eskalaci jsme mohli sledovat jak na poli
krizového řízení v době virové pandemie, tak v současné vypjaté mezinárodní situaci,
kdy policisté jsou připraveni plnit celou škálu naléhavých úkolů, související s migrační
vlnou.

—

V posledním období Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje zažívá generační
obměnu. Dlouhodobě vyvíjíme snahu o personální doplnění a posílení základních
policejních útvarů, zejména pořádkové a dopravní policie, ve vašich teritoriích. Za tímto
účelem proaktivně působíme na trhu pracovních sil. Pořádáme náborové akce, kterými
se snažíme přiblížit velmi atraktivní policejní práci široké veřejnosti. Ať již se jedná o
naše „Dny otevřených dveří on-line‘, „Projektové dny“ zaměřené na středoškolské
studenty, „Workshop Policistou na zkoušku‘ nebo akci „Stačí Jen přijít‘.
—

Vzhledem k naší velmi dobré teritoriální spolupráci, se na Vás obracím se žádostí O
umožnění zveřejnění náborové inzerce, jež je přílohou, ato Jak na webových stránkách
vašeho města, tak ve vašem místním periodiku vážící se k některé z těchto
specifických prezentačních akcích. Naším cílem je jednoznačné personální posílení
policejních složek, které kooperují jak s vámi, orgány samosprávy, tak i územně
přináležející státní správou.
Věřím, že naše vzájemná spolupráce a Vaše aktivita v této oblasti přinese očekávané
zklidnění personální tenze, doplnění personálních stavů a sofistikovanější plnění
všech potřebných policejních úkolů ve vašem regionu.
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Kounicova 24
617 32 Brno
Tel.: +420 974 627 220
Email: krpbkr.sekret@pcr.cz

PO TŘEB UJEME
NOVOU
GENERA CI!
NENÍ TI LHOSTEJNÉ
BEZPEČÍ DRUHÝCH?
ZASTAV SE
fl společně najdeme
cestu, jak se můžeš u
Policie ČR uplatnit.

i‘4

6O11iO 601

I nahothrno@ncr.cz

0000

POTŘEBUJEME NOVOU GENERACI

WORKSHOP
NA ZKOUŠKU 2022
-

L Zxt__

KOUŠEJ ZDA
PRO
PŘIJETÍ DO SLUŽEBNÍHO POMĚRU
od 09:00 a real SKP Kometa, Bauerova 5, Brno

22. dubna, 20. května, 24. června,
22. července, 19. srpna, Í6. zářía 14. řna

Chceš se stát nší kolegou na jeden den pří workshopu? yzkoušej si pod dohledem policistů vybrané policejní
činnosti a nahlédni do tajů jednotlivých služeb. Pokud tě práce osloví, staň se jí napořád.
Na akcí se registruj na níže uvedených kontaktech:
JIHOMORAVSKÝ KRAJ
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+420 601 158 601
naborbrno@pcr.cz

