
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝSĚnOVÉHO ŘÍZPNÍ

Město Vamsdorf, zastoupené tajemníkem Městského úřadu Vamsdorf, vyhlašuje dne
06.|1.2020 výběrové řizení na obsazení pracovního místa:

Referent / referentka pro silniční a městskou dopravu Odboru správních činnosíí a
obecního živnostenského úřadu Městského úřadu varnsdorf

Sjednaný druh práce:
o zkušební komisař / zkušebni komisařka.

Místo qýkonu práce:
o Vamsdorť.

Platové podminky:
o l0. platová třida (podle na zeni v\ády č. 34112017 Sb,, o platových porněrech

zaměstnanců ve veřejných službách a správě),

Předpokládaný termín nástupu:
. dle dohody.

Pracovní poměr:
o na dobu neurčitou,
o plný pracovni úvazek.

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka podle ustanovení § 4 zákona
č.31212002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některych
zákonů:

o ťyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
o státní občan České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním

občanem a má v České republice trvalý pobyt, ovládající český jazyk,
o bezúhonnost.

Požadavky:
. vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním progIamu nebo vyšší odbomé

vzděláni,
o případně splnění požadavků dle zákona č.24'712000 Sb., o získávání a zdokonalování

odbomé způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů, tj.
střední vzděláni s maturitní zkouškou a současně je uchazeč držitelem platného
prukazu zkušebního komisaře pro skupiny A, B, C + E, D a T,

o znalost práce na PC (MS Word, Excel),
. organizačni a kornunikační schopnosti,
o znalost právních předpisů souvisejících s výkonem činnosti zkušebního komisaře /

zkušebni komisařky (např. zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provoztl, v platném
znéní, zákona č. 561200l Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozernních
kornunikacích a o změně zákona č. 16811999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou provozem vozidla a o změně někteqých souvisejících zákonů (zákon
o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.,

,(!i'r,,,



v platném znění, zákona č. 24712000 Sb., o získávaní a zdokonalování odbomé
způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, v platném
znění, včetně prováděcích vyhlášek k jednotlivým zákonům v platném znění),

o řidičské oprávnění skupiny vozidel A, B, B+E, C, C+E a T v důeni minimálně 5 let,
o do 6 měsíců po nástupu do funkce povinnost přihlásit se na základní školení pro

zkušební komisaře a zkouškou získat prukaz zkušebního kornisaře pro skupiny vozidel
A, B, B+E, C, C+E a T, pokud není držitelem prukazu zkušebního komisaře.

Výhodou:
o řidičské oprávnění skupin vozidel D, D+E,
o prukaz zkušebního komisaře.

Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:
o jméno, příjmení a titul uchazeče / uchazečky,
. datum a místo narození uchazeče l uchazečky,
. státní příslušnost uchazeče luchazečky,
. místo trvalého pobytu uchazeče l uchazečky,
o čislo občanského prukazu (číslo dokladu o povoleni k pobytu, jde-li o cizího

státniho občana),
o datum a podpis uchazeče luchazečky.

K přihlášce se připojí tyto doklady:
o životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odbomých

znalostech a dovednostech, týkajících se správních činností,
. výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizich státních příslušniků

též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud
takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestnlfon prohlášením,

o ověřená kopie dokladu o nejvyššim dosaženém vzděláni,
. souhlas s nakládáním s poskytnutj-Ťni údaji, ve smyslu zákona č. l0l/2000 Sb., o

ockaně osobních údajů a o změně některých zákonů,

Lhůta pro podáni přihlášky:
o pisemnou přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel

obdržel nejpozději dne 30.11.2020 v podatelně Městského úřadu Varnsdorf,
nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf,

Obálku prosím adresujte:
o Městský úřad vamsdorf

k rukám tajemníka Ing, Radka Kříže
nám. E. Beneše 470
40'7 4'7 Y ansd,orf
obálku je nutno qýrazně označit slo}T: ,,NEOTVÍRAT - výběrové íizení OSČŽÚ
(zkušební komisař)o'.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řizeni bez uvedeni důvodu kdykoliv v jeho
pruběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

Ing. Radek Kříž v. r.
tajemník Městského úřadu Vamsdorf

Vyvóšenodne: 0tj, 11, ?0l0
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