
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení 

 podle zákona 312/2002 Sb. 
 

 Název územního samosprávného celku: Město Turnov 

 Druh a místo výkonu práce: Zkušební komisař, Odbor dopravy, Město Turnov 

 Platová třída odpovídající druhu práce: 10 plat. třída dle nařízení vlády 

                                                                 341/2017 Sb., v pl. znění 

  

Lhůta pro podání přihlášky: do 18.12.2020 do 12:00 hodin. 

  

Pracovní poměr na dobu neurčitou s nástupem od 1.3.2021, nebo dohodou. 

 

Zájemce musí splňovat předpoklady podle § 4 zákona 312/2002 Sb. 

Požadavky na vzdělání a praxi: 

Kvalifikační předpoklady podle § 34 odst. 1 zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a  

zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů: 

- Uchazeč je starší 25 let, 

- má ukončené střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou 

- je držitelem řidičského oprávnění skupiny A,B,C,D,E,T nejméně 5 let, 

- nemá soudem nebo správním orgánem uložen trest zákazu řízení motorových vozidel a takový  

trest mu v posledních pěti letech nebyl uložen.  

Výhodou je uchazeč, který prošel základním školením pro zkušební komisaře a zkouškou prokázal   

znalosti předpisů o provozu na pozemních komunikacích, o podmínkách provozu vozidel na po  

zemních komunikacích, o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových   

vozidel a znalosti ovládání a údržby vozidla, řízení vozidla a bezpečné jízdy. 

  

Další požadavky: 
 - dobré organizační a komunikační schopnosti 

 - dobrá znalost práce s výpočetní technikou 

 - flexibilita a schopnost rychle se učit 

  

Zájemce předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti: 
 - přesné označení výběrového řízení 

 - jméno, příjmení a titul uchazeče 

 - datum a místo narození uchazeče 

 - státní příslušnost uchazeče 

 - místo trvalého pobytu uchazeče 

 - číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana 

 - datum a podpis uchazeče 

   

Výčet dokladů, které zájemce přiloží k přihlášce: 
 - strukturovaný životopis 

 - výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce 

 - ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 

 

Místo a způsob podání přihlášky: Poštou na níže uvedenou adresu, do datové schránky 

nebo osobně doručit do podatelny MěÚ Turnov, Antonína Dvořáka 335, Turnov. 
Adresa, na kterou se přihláška odesílá: Městský úřad v Turnově, Jana Chlupová, 

Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov. 

        

V Turnově dne: 30.11.2020                                          Ing. Miroslav Šmiraus 

                                                                                     vedoucí MěÚ Turnov 


