
ŘÁDKOVÁ INZERCE
NEMOVITOSTI

OSTATNÍ
* Firma.ALFY@seznam.cz vykoupí starožitnosti - nábytek, obrazy, 

sklo, porcelán i celé pozůstalosti až do r.1960, PLATBA HOTOVĚ,
tel.: 775 444 040                                                                               07/09

* Vaše obrazy a starožitnosti prodáte nejlépe: Antik Starožitnosti 
Doudleby n. Orl. mail: info@antikpj.cz, Tel. 603 487 085             08/09

* Orlické dřevo - palivové a krbové dřevo tvrdé rovnané od 990,-Kč/m2 
měkké rovnané od 790,-Kč/m2  tel.: 775 640 775        09/09
* OBKLADY A DLAŽBY Z PŘÍRODNÍHO KAMENE, nepravidelný 

kámen, formátované pásky, fi lety, šlapáky do zahrady. Www.styloveka-
meny.cz, tel.: 605 819 046                                                                                                                      10/09

* Převedu záznamy z videokazet na DVD nebo Flash disk. Rychle 
a levně. Tel.: 777 554 484.                                                                  11/09

* Ubytování v Tutlekách v bytě. Pokoje dvoulůžkové.Vhodné pro důchod-
ce nebo pro fi rmy.Cena lůžka 4500,-Kč měsíčně. Tel. 608 391 913 12/09   

* RIZIKOVÉ KÁCENÍ STROMŮ, PÉČE O STROMY, ÚDRŽBA 
ZELENĚ, WWW.TREECARE.CZ, TEL.: 605 819 046                13/09

* Pronajmu byt 1+1 v Týništi n.O. - Střed. Tel. 773 779 901                   01/09
* Sháníme rodinný dům na prodej v Žamberku nebo okolí (do 5-10 

km). Ideálně po rekonstrukci, ale není podmínkou. Cena do 3,5 milionu 
Kč. Nejlépe se zahradou. Nabídky volejte na tel. 774 931 236      02/09

* Sháníme byt v Chocni a okolí. Dispozice 2+1 nebo 3+1. Po rekon-
strukci nebo ihned k bydlení bez nutnosti úprav. Klidná lokalita s dob-
rou dostupností. Cena do výše 2,5 mil. Kč. 739 361 009               03/09

* Koupím les-jakoukoliv výměru a stáří. Může být i neudržovaný nebo 
kůrovec. Nejvyšší cena, platba hotově. Tel: 773 585 290                         04/09
* Koupím byt 2+1 nebo větší v Ústí n.O., nejlépe Na Štěpnici. Bez 

RK.Tel. 777 554 484                                                                       05/09 
*Koupím les, možno i s pozemkem, platba v hotovosti, tel.: 775 640 775    06/09

www.pinkreality.czVáš rovnocenný partner ve světě realit
PINK REALITY, s.r.o., Staré náměstí 60, 516 01 Rychnov nad Kněžnou800 400 900Volejte zdarma

po - pá  8 - 20 hod.

RYCHNOV N. KN.        HRADEC KRÁLOVÉ        TRUTNOV         LANŠKROUN        LÁZN˜  B˜L OHRAD

... je Vám blíž

č. inzerátu 

8 850 000 KčCena:

Historický dům Opočno (RK)
Měšťanský dům 5+1. Garáž, dílna, vyhlídková 
terasa, zahrádka,… CP 355 m2. PENB:G

N11669 č. inzerátu 

2 395 000 KčCena:

RD Chlístov (RK)
Částečně zrek. RD 5+1. Kotelna, uhelna, 
dílna, sklep, garáž, terasa,… PENB:G

N11687 Řádková inzerce
St. pozemek Rychnov n./ Kn.,
CP 4.824 m2, 1 800 000 Kč,  č. N11683
St. pozemek Doudleby n./ O.,
CP 3.419 m2, 1 495 000 Kč,  č. N11607
St. pozemek Moravská Třebová (SY),
CP 1.017 m2, 485 Kč/ m2,  č. N11564
Zahrada Hradec nad Svitavou (SY),
CP 175 m2, 150 000 Kč,  č. N11592
Kom. pozemek Čestice (RK),
CP 2.704 m2, 1 695 000 Kč,  č. N10720
Pozemek Čestice (RK),
CP 1.626 m2, 199 000 Kč,  č. N11625

č. inzerátu 

1 365 000 KčCena:

Byt 1+1 Rychnov nad Kněžnou
Bezbariérový byt 1+1 v OV, CP 39 m2. 
7.NP, výtah. Původní, udržovaný stav. PENB:C

N11692

Chalupa Slatina nad Zdobnicí (RK)
Chalupa 2+1 s udržovanou zahradou, 
garáží a dílnou. Dřevěná přístavba, 
špajz, dřevník, kotelna, půda. Veř. 
vodovod, studna, vytápění na TP. 
PENB:G

Cena: 2 995 000 Kč č.: N11691

č. inzerátu 

6 000 000 KčCena:

Motorest Bílý Újezd (RK)
Zavedený motorest s parkovištěm. Sklep, 
veranda, restaurace, sál s podiem,…PENB:G

N11678

1 750 000 Kč

č. inzerátu 

Cena:

Byt 3+1 Náchod
Byt v OV 3+1, CP 77 m2. 6. NP, lodžie, 
sklep. Původní, udržovaný stav. PENB:G

N11432

Nástup:
 ihned nebo dle dohody

Požadavky
 min. úplné st˜ední vzd°lání s˛maturit-

ní zkouškou (výhodou obor stavební 
nebo právní, pop˜ípad° obor vzd° -
lání p˜íbuzného oboru v˛ technickém 
sm°ru) 

 dovednost pracovat na P̨C (O˝  ce, Win-
dows, Excel, Internet) zkušený uživatel

 praxe ve˛státní správ° nebo samosprá-
v° vítána vˆ . ZOZ˛ (zkouška zvl. odb. 
zpˇsobilosti)

 orientace  v˛ legislativ° související 
s˛oborem požadované práce a˛schop-
nost její praktické

 aplikace správní ˜ád, stavební zákon 
apod.)

 ˜idiˆsk ý prˇk az skupiny B (aktivní ˜idiˆ)

Další požadované dovednosti: nap˜.
 ochota se dále vzd°lá vat
 iniciativní p˜ístup k˛˜ešení problému 
 samostatnost p˜i práci, peˆliv ost, dˇ-

slednost a˛psychická odolnost
 ovládání jednacího jazyka, kvaliÿ kaˆní 

požadavky § 13a, odst. 2  stavebního 
zákona.

Nabízíme:
 5 týdnˇ do volené
 4 dny indispoziˆního v olna
 p˜ísp°v ek na˛ stravování formou stra-

venek
 prˇb°žné vz d°lá vání
 další zam°stnanecké beneÿ ty

Nabízíme:
 5 týdnˇ do volené
 4 dny indispoziˆního v olna
 p˜ísp°v ek na˛ stravování formou stra-

venek
 prˇb°žné vz d°lá vání
 další zam°stnanecké beneÿ ty

Náležitosti p°ihlášky:
 jméno, p˜íjmení a˛ titul uchazeˆ e, da-

tum a˛místo narození
 státní p˜íslušnost, trvalé bydlišt° uchazeˆ e
 ˆíslo obˆanského prˇk azu
 datum a˛podpis uchazeˆ e

Doklady k˛p°ihlášce:
 strukturovaný životopis, ve˛kterém se 

uvedou údaje o˛dosavadních zam°st -
náních a ǫ ǫdborných znalostech a d̨o-
vednostech

 výpis z˛ evidence rejst˜íku trestˇ ne 
starší než 3 m°síc e

 ov°˜ ená kopie dokladu o n̨ejvyšším do-
saženém vzd°lání

 souhlas ke˛ zpracování a˛ uchová-
ní osobních údajˇ podle zákona 
ˆ . 101/2000 Sb., zákon o˛ ochran° 
osobních údajˇ a˛o˛zm°n° n°kt erých 
zákonˇ .

Podání p°ihlášky:
pouze v p̨ísemné podob° na ądresu: M°s-
to  Týništ° nad Orlicí, Mírové nám°stí 90, 
517˛ 21 Týništ° nad Orlicí, poštou nebo 
osobn° v˛zalepené obálce oznaˆ ené „Vý-
b˝r ové °ízení – referent stavební ú°ad“ 
do˛10.6.2019 do˛12.00 hodin, na˛podatel-
n° m°stského ú˜ adu.

M˜st o Týništ˜ nad O rlicí
vyhlašuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na˛místo

pracovníka M˝stsk ého ú°adu Týništ˝ nad O rlicí
– referent stavebního ú°adu




