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Nové byty a RD v atraktivní lokalitì Pardubice - Cihelna 
Bližší informace na stranì 4 a 5 nebo na tel. 495 538 690.
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Na trhu nemovitostí od roku 1991 – vsaïte na tradici a úspìšnost
Chcete prodat nemovitost? Volejte zdarma 800 282 282

Hledáme makléøe pro naše kanceláøe
v celém Královéhradeckém, Pardubickém
a Støedoèeském kraji a v Praze
Chcete zmìnit zamìstnání nebo hledáte práci? 
Pøijïte posílit kolektiv profesionálních realitních makléøù.

Naše spoleènost je ryze èeská franèízová síś, 
která již 20 let úspìšnì pùsobí na realitním trhu.

Uvítáme jak spolupracující osoby pro naše stávající kanceláøe, 
tak zájemce o zapojení realitní kanceláøe do sítì IDEAL REALITY
 

Volejte v pracovní dobì 603 234 176 nebo pište na ideal-hk@idealnet.cz

Co nedìláme:
nejsme inzertní kanceláø, nemovitosti si mimo jiné osobnì 
prohlédneme a popíšeme

neuzavíráme smlouvy o zprostøedkování na nekoneènì 
dlouhou dobu

nedáváme neovìøené nebo nepravdivé informace

neslibujeme nereálné kupní ceny

nenabízíme nemovitosti bez smlouvy s majitelem

nemáme nemravné provize

nevybíráme žádné zálohy na služby

Pìt dùvodù proè volit IDEAL REALITY:
serióznost

dlouholetá tradice

odborná zdatnost

moderní nástroje propagace

zapojení do celostátních a evropských odborných uskupení

IDEAL REALITY 
slaví 20 let
Komplexní služba prodávajícím – náš standard aneb
Co všechno pro vás zajistíme v cenì za službu

V dobì, kdy se vedou jak v odborných kruzích, tak na veøejnosti 
diskuse o úèelnosti a kvalitì služeb poskytovaných klientùm realitními 
kanceláøemi, najdete naši odpovìï v následujících øádcích, které uka-
zují smìr, kterým by se mìly ubírat seriózní realitní kanceláøe.

Pøehled služeb naší realitní kanceláøe, 
které jsou zahrnuty v cenì za službu:
– Obstarání podkladù (nabývací listiny, LV, snímek mapy)
– Prohlídka nemovitosti a stanovení reálné tržní ceny
– Technický popis a fotodokumentace
– Uzavøení smlouvy o zprostøedkování
– Prezentace nemovitosti na nejlepších realitních portálech, vlastní 

tiskovina a vývìsní plochy, veøejné tiskoviny, oznaèení nemovitosti, 
oslovení kupcù z poptávky

– Podávání informací zájemcùm a zajištìní prohlídek
– Vyjednání nejvýhodnìjších podmínek s kupujícím
– Rezervaèní nebo budoucí kupní smlouva
– Pomoc pøi zajištìní financování
– Sepis kupní smlouvy kvalitním právníkem vèetnì podání na katastr
– Zajištìní bezpeèné úschovy kupní ceny na zvláštním úètu
– Zajištìní znaleckého posudku pro FÚ
– Vypracování daòového pøiznání
– Souèinnost pøi pøedání nemovitosti
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Kompletní nabídku nemovitostí najdete na www.idealnet.cz

  k lasická realitní  èinnost  s  úplným odborným a právním ser visem
  prodej a pronájem  všech druhù nemovitost í ,  pr ivat izace bytového fondu
  naše služby zdarma  až do úplné real izace Vaší  zakázky
  rozsáhlá databáze zájemcù ,  vyhledávání nemovitost í  podle zadaných požadavkù
  oceòování nemovitost í ,  provádìní veøejných dražeb ,  real izace zástav,  konkurzy

Na trhu nemovitostí od roku 1991 

Centrála sítì 
IDEAL REALITY CZ, s.r.o.

kanceláø PRAHA 
Štìpánská 39, 110 00 Praha 1
telefon, fax: 296 226 626
e-mail: info@idealnet.cz

kanceláø HRADEC KRÁLOVÉ 
Dukelská 95 
500 02 Hradec Králové
telefon:  495 538 690 
e-mail: ideal-hk@idealnet.cz

poboèky
inzertní  místa

PRAHA
Podìbrady Hradec Králové

Hoøice

Chlumec 
n.  Cidl .

Polièka

Rychnov n.  Kn.

Týništì n.  Orl .

Pardubice

Nové Mìsto n.  Met.

Náchod

Nový Bydžov

Láznì Bìlohrad Èeská 
Skalice

Broumov

Seè

Dobruška

Kostelec n.  O.

Vysoké Mýto
Choceò

Peèky

Nymburk

Kol ín

Svitavy

Èeská Tøebová

ideal-ph@idealnet.cz 222 230 566

ideal-ph@idealnet.cz 222 230 566

ideal-po@idealnet.cz  325 615 249 ideal-po@idealnet.cz 325 615 249 ideal-hk@idealnet.cz 495 538 690 ideal-hk@idealnet.cz 495 538 690

ideal-hk@idealnet.cz 495 538 690 ideal-rk@idealnet.cz 602 144 832 ideal-rk@idealnet.cz 602 144 832 ideal-nm@idealnet.cz 491 470 926

ideal-nm@idealnet.cz 491 470 926 ideal-pl@idealnet.cz 605 479 297 ideal-pu@idealnet.cz 731 443 743 ideal-pu@idealnet.cz 731 443 743 

Velká Skála, zaø. 3+1, 83 m2/G/T 8m2, P8 Troja
Dùm je situován v poklidném prostøedí, byt umístìn v 
pøedposledním patøe domu s výtahem. Vyjimeèný pa-
noramatický pohled na Prahu. Dispozice: pøedsíò, dva 
pokoje, oddìlené wc, koupelna, dále obývací pokoj vè. 
jídelní místnosti, kuchyò, terasa, (orientace J). MHD: 
Bus (5 min. k metru Kobylisy).

cena: 5,49 mil. Kè ev.è. 012436

Sluneèní nám., 5+1, 138 m2/B/T/G, P5 Stodùlky
Mezonet z roku 99, byt. jednotka dìlena do 8. NP, 9. NP 
vè. výtahu. 8. NP. hala, WC, koupelna, obývací sekce, 
kuchynì ( kompletnì zaøízená ) vè. dvou pokojù ( s 
balkóny ), orientace J-Z.  9. NP, chodba, II. koupelna, 
dva pokoje, oba se vstupem na terasu. Garáž stání v 
PP. domu. MHD: metro Hùrka. 

cena: 6,99 mil. Kè ev.è. 012450

RD se 2 samostatnými byty v Libici nad Cidlinou
Zdìný, kompletnì rekonstruovaný RD se dvìmi byty s 
vlastními vstupy a vytápìním. Byt pøízemí 3+1 - 72 m2. 
Byt patro 4+kk - 110 m2. Dvùr se zdìnou kolnou. Vlako-
vá zastávka, nájezd na D11. Byt v patøe pronajatý za 
cenu 7 500, - Kè/mìs, byt v pøízemí prázdný. Možnost 
koupì sousedící restaurace.

cena: 3,2 mil. Kè ev.è. 031282

Reprezentativní byt 2+1 + parkování v Podìbradech
Vnitøní rohový byt ve 3. NP budovy na Riegrovì námìstí. 
Centrální kruhová hala 20 m2, pokoj 33 m3, pokoj, ku-
chynì, koupelna, WC, 2 komory. Výmìra  100,40 m2. 
Pùvodní stav, vyžaduje modernizaci. Výborné spojení 
veø. dopravou a dálnicí D11, Praha-Èerný Most 25 min.  
V cenì parkovací stání ve dvoøe.

cena: 29 900 Kè za m2 ev.è. 031290

Èinžovní dùm v historické èásti mìsta Hradec Král.
Ul. V Kopeèku. Dùm má 4 nadzemní podlaží a je pod-
sklepen. Pøístup do domu je buï pøes obchod nebo 
pøes sousední dùm nebo pøes dvùr. Pøízemí je pronaja-
to na obchod, v patrech je 6 vìtších volných bytù 1+kk. 
Pozemek 238 m2 a vzadu cca 100 m2, možnost parko-
vání pro 1 auto. Všechny inženýrské sítì.

cena: 12 mil. Kè ev.è. 043646

Èinžovní dùm v historické èásti mìsta Hradec Král.
v Tomkovì ulici. Má 2 nadzemní podlaží, nevyužitou 
pùdu a je podsklepen. Rekonstrukce domu jsou cca z 
r. 1930 a další z r.1950. Všechny inž. sítì. V pøízemí je 
byt, garáž a dílna. V patøe je byt 3+1 s pøíslušenstvím a 
z bytu je pøístup na pùdu. Pozemek je 246 m2 a 85 m2 
dvoreèek pøístupný pøes dùm. 

cena: 6 mil. Kè ev.è. 043647

Nové apartmány Dolní Morava, okr. Ústí n.Orlicí
Horská obec na úpatí Králického Snìžníku, atraktivní 
lokalita pro zimní i letní rekreaci. Celkem 24 apartmánù 
ve 2 budovách (A, B), moderní dispozièní øešení, byty 
o velikosti 1+kk, 2+kk, 3+kk  a 4+kk, nadstandardní 
provedení. Možnost koupì garážového ev. parkovacího 
stání, pøíp. sklepní kóje.  

cena: 1,619 mil. Kè ev.è. 043667

Pronájem areálu autobazaru v Týništi n. O. ,
u silnice è. I/11, 20 km východnì od HK. Areál obsahu-
je 6.500 m2 v èásti zpevnìných, oplocených pozemkù 
a novou dvoupodlažní provozní budovu obsahující 
kanceláøe, dílnu a zázemí - užitná plocha cca 300 m2. 
Vlastní parkování pro klienty u areálu. Areál vhodný pro 
obchodní èinnost, skladování apod. 

informace o cenì v kanceláøi ev.è. 150930

Dùm s nebyt. prostorem v centru Týništi nad Orlicí
v ulicí 17. listopadu. Obsahuje dvì samostatné velké 
bytové jednotky a nebytový prostor pùvodních ordinací. 
Možnost pùdní vestavby, dùm èást. podsklepen. Na po-
zemku vedlejší stavba garáže. Poslední  rekonstrukce 
2010. Plynové ÚT, 2 x kotel. Pozemek 656 m2. Vhodné 
pro kombinaci podnikání a bydlení.

informace o cenì v kanceláøi ev.è. 150985

Pronájem pìkného penzionu (bytù) v N. Mìstì n/Met.
Vìtší RD 4+1 a 3+kk byl po r. 1990 zrekonstruován 
a stavebnì upraven na rodin. penzion. Nachází se v 
atrakt. lokalitì mìsta a je s krásnou okrasnou zahra-
dou. Dùm má 3 obyt. podlaží, pokoje jsou vybaveny ná-
bytkem, televizí a mají své vlastní koupelny s WC+bal-
kony.  V cenì je garáž i užívání zahrady. 

18.000 Kè/mìs. + služby 8000 Kè ev.è. 180381

Øadový RD v atraktivní lokalitì N.Mìsta n/Metují
Vìtší dùm z r. 1976 je velmi slunný a nachází se v 
klidné èásti, poblíž lesa. Pøízemí-kuchyò, ob. pokoj s 
balkonem+2 pokoje, koupelna, WC. 1. patro-kuchyò, 
ob. pokoj s balkonem, 2 pokoje, koupelna, WC. Suterén- 
prádelna s plyn. kotlem, kotelna s kotlem na TP, dílna, 2 
sklepy, garáž. Poz. 1177 m2.

cena: 3,15 mil. Kè ev.è. 180382

Rodinný dùm v Borové u Polièky
Nabízíme k prodeji ideální polovinu RD, která je tvoøena 
samostatným bytem vèetnì kuchyòské linky. Byt má 
rozlohu 75 m2. V pùdním prostoru je navíc vybudován 
pokoj, který má 17 m2. K bytu náleží i èást sklepa, pùdy 
a zahrady. Pozemky mají rozlohu 353 m2. Celý dùm je 
ve velmi dobrém a udržovaném stavu.

cena: 1 mil. Kè ev.è. 280093

Byt 3+1 Damníkov, okr. Ústí nad Orlicí
Velmi pìkný a nadstandardnì udržovaný byt 3+1 v 
obci Damníkov, v 1. NP bytového domu. Byt sestává 
ze tøí pokojù, pøedsínì, koupelny, WC a dvou sklepù. 
Podl. plocha vèetnì sklepù je 75 m2. Vytápìní pomocí 
krbových kamen s možností pøitápìt dvìma plynovými 
pøímotopy. Ohøev teplé vody el. bojlerem.

cena: 1,05 mil. Kè ev.è. 291258

Byt 2+1 (3+kk) Pardubice, JIráskova ulice
Nabízíme k prodeji byt 2+1 s obyvatelnou kuchyní 
(3+kk) v 1. patøe zdìného domu v Pardubicích v ulici 
Jiráskova. Podl. plocha bytu cca 75 m2. Okna bytu jsou 
plastová, podlahy v pokojích døevìné parkety, v ostat-
ních místnostech bytu je linoleum. V bytì je k dispozici 
komora.

cena: 1,85 mil. Kè ev.è. 291260
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Byt v soukr. areálu 4+kk/T, Z, G 106m2, Uhøinìves
Byt umístìn uvnitø uzavøeného bytového areálu v 1. NP, 
s navazující soukromou zahradou 130 m2 a terasou 12 
m2. Vstup pøes dùm a II. pøes zahradu, dispozice bytu: 
hala 11 m2, obývací pokoj s kuch. koutem 29 m2, vstup 
na terasu. Dvì koupelny po 5 m2, neprùchozí tøi míst-
nosti ( 18, 16, 18 m2 ). 

cena: 5,8 mil. Kè ev.è. 012400

Atyp. vestavba 5+kk, 110 m2/G/T, P3 u parku Vítkov
Vestavba s atyp. prvky z r. 2005 v klidnìjší èásti Žižko-
va. Dispoziènì dìlena do pìti místností: pøedsíò 7,4 m2, 
vest. komora 1,5 m2, pokoj 12,2 m2 vè. vest. skøínì, WC 
2,7 m2, pracovna 4,4 m2, koupelna 13,3 m2. Pokoj 13,8 
m2, ložnice 14,3 m2 s vest. skøíní, obývací pokoj 32,1 m2 
s terasou 8,6 m2. 

cena: 8,28 mil. Kè ev.è. 012417

Prodej garsonky 23m2, Pardubice, Benešovo nám.
Byt ve zvýšeném pøízemí cihlového domu, prošel 
zdaøilou rekonstrukcí ( elektøina, voda, okna, podla-
hy, koupelna ), orientace na jih do zelenì. V blízkosti 
hypermarketu Kaufland, zároveò k bytu náleží zdìný 
sklep 1,4 m2, dále je k dispozici sušárna, kolárna, ko-
èárkárna.

cena: 790 000 Kè ev.è. 012418

Zaøízený byt 2+1, 68 m2, Na Ohradì, Praha 3
Dùm z r. 2001, umístìn v 5. patøe vè. výtahu, situován 
cca 5 min. od parku Vítkov. Dispozice bytu: hala, ko-
mora, dva pokoje ( orientace na jihozápad, navazuje 
balkón, kuchyò, koupelna, wc. Parkování je možné 
zdarma na vyhrazeném parkovišti jen pro tento dùm. 
MHD: tram a bus zastávka Ohrada.

cena: 3,68 mil. Kè ev.è. 012419

Proslunìný, 4+1/L, 86 m2 po rekonstr., P4 Modøany
Prodej panelového bytu v 2. patøe bez výtahu, po 
rekonstrukci, uvnitø ètyøpodlažního domu, situován v 
poklidné ulici Fišerova. Dispozice: pøedsíò, koupelna, 
WC, kuchyò, obývací místnost, druhá místnost, nava-
zují další dva oddìlené pokoje, lodžie. Sklep v podzemí. 
MHD: Bus cca 2 min. od domu. 

cena: 3,265 mil. Kè ev.è. 012432

Rezidence Korunní, vestavba,1+kk 35 m2, Vinohrady
Pùdní vestavba s panoramatickým pohledem na Pra-
hu,  umístìna v 7. podlaží s výtahem v domu z r. 1923. 
Dispozice: pøedsíò 7 m2, koupelna s WC o 5 m2, obytná 
místnost s prostorem pro budoucí kuch. kout, 22,9 m2 
s balkonem 4 m2. Kolaudace: èerven 2012, zmìny ve 
standardech nutné øešit s pøedstihem. 

cena: 2,95 mil. Kè ev.è. 012445

Rezidence Korunní, vestavba,2+kk 65 m2, Vinohrady
Pùdní vestavba s panoramatickým pohledem na Pra-
hu,  umístìna v 7. podlaží s výtahem v domu z r. 1923. 
Dispozice: pøedsíò 7 m2, koupelna s WC o 5 m2, obytná 
místnost 35 m2 a místností s prostorem pro budoucí 
kuch. kout, 22,9 m2 s balkonem 4 m2. Kolaudace: èer-
ven 2012.

cena: 4,69 mil. Kè ev.è. 012446

Pronájem zaøízeného apartmánu 47 m2, P1, Kampa
Zaøízený apartmán o velikosti 47 m2 v 2. patøe Seces-
ního domu ze 16. stol. Krom dostupných památek a 
kulturního vyžití, nabízí místo i dostatek poklidu, díky 
svému umístìní. Dispozice: I. velká ložnice s krbem 
a menší kuchyòkou, dále II. obývací sekce, koupelna 
obsahuje sprch. kout. 

informace o cenì v kanceláøi ev.è. 012456

Rekonstruovaný byt 1+1 s terasou v centru Podìbrad
1. patro zdìného domu v centru orientovaný do klid-
ného dvora na západ. Kuchyò 4,15m x 2,60m, ložnice 
5,80m x 3,27m, terasa 16m2, koupelna, WC, pøedsíò, 
spíž a sklep. Vestavìné skøínì, nová kuch. linka a el. 
boiler. Byt po celkové modernizaci. Nové stoupaèky, 
støecha a zateplená fasáda do dvora.

cena: 1,72 mil. Kè ev.è. 031268

Byt 3+1 s parkovacím stáním v centru Podìbrad
3. NP reprezentativní budovy. 3 pokoje po 18 m2, kuchy-
ni 18 m2, koupelnu, WC, spíž a komoru. Celkem 98,20 
m2. Vytápìní ústøední vlastním plynovým kotlem. Byt v 
pùvodním, vyžaduje modernizaci. Výborné spojení veø. 
dopravou a dálnicí D11, Praha-Èerný Most 25 min.  V 
cenì bytu parkovací stání ve dvoøe.

cena: 2 936 180 Kè ev.è. 031292

Polovina RD - byt 3+1 s pozemkem v Podìbradech
Dvoupodlažní koncový dùm na východním pøedmìstí. 
Døevostavba, je udržovaná, nová støešní krytina. Upra-
vený pozemek 603 m2 s možností parkování. Vlastník 
užívá byt 3+1 s vlastním vstupem v pøízemí s balkonem 
do pøedzahrádky - 63 m2. Byt je v dobrém stavu udržo-
vaný, vytápìní el. ak. kamny.

cena: 1,65 mil. Kè ev.è. 031295

Byt 3+1 (72 m), DV (možno OV), Dobøenice, okr. HK
Zdìný dùm, II. NP, dva balkony, nová plast. okna, vlastní 
etáž. plyn. topení, rozvody ZT v plastu. Koupelna a WC 
v pùvodním stavu. V kuchyni spíž, v bytì šatna, dvì 
sklep. kóje + spol. kolárna, sušárna. Souè. pøístøešek na 
auto, zahrádka. V místì lékaø, zubaø, MŠ, dvì prodejny, 
dálnice v dosahu.

cena: 890 000 Kè ev.è. 043649

Pronájem bytu 1+1 v Hradci Králové, ul. J.Masaryka
Jedná se o byt 1+1 na Moravském pøedmìstí, blízko 
obchodního centra FUTURUM. Byt se nachází ve zvýše-
ném pøízemí. Byt má vybavenou pouze kuchyò a kou-
pelnu. Celková užitná plocha 32,1 m2 plus sklep. OP 
16,4 m2, KU 7,3 m2. Vytápìní centrální, plynový vaøiè.

cena: 5 000 Kè mìsíènì ev.è. 043653

Byt 3+1, 77m2, cihla, OV, PCE-Pardubièky, Dìlnická
Na okraji mìstské èásti  smìr Èerná za Bory, zvýšené 
pøízemí, nová plast. okna, stoupaèky, jinak byt urèený 
k modernizaci. K bytu náleží komora na patøe (1m2), 
prostorný sklep (5m2) a podíl na oploceném pozem-
ku (zahradì) kolem domu. Byt volný. Celkem plocha 
77,36m2 vè. sklepa.

cena: 1,39 mil. Kè ev.è. 043663

Velice hezký byt 3+1 v Týništi n. O. - ul. T.G.M.
byt v družstevním vlastnictví, 5. patro.. Støed mìsta, 
veškerá infrastruktura v okolí, výhled z bytu na mìstský 
park. Plocha bytu 70 m2, byt po rekonstrukci v roce 
2006. Nové jádro, kuchyò, plastová okna, podlahy, 
vestavìné skøínì atd.

cena: 1,29 mil. Kè ev.è. 150965

Prodej velkého 3+1 v Kostelci n. O., u. Jircháøská
byt v blízkosti støedu, v 5.NP, s výhledem na mìsto. Dis-
pozice : 3 pokoje (20, 15 a 18 m2), kuchynì (11 m2), 
pøedsíò (9 m2), koupelna, spíž, WC, lodžie, sklep. Celko-
vá plocha 91 m2. Byt v osobním vlastnictví, volný. Byt ve 
velice dobrém stavu, umožòuje dispozièní úpravy.

cena: 1,25 mil. Kè ev.è. 150970
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Zrekonstruovaný byt 3+1 v Týništi n.  Or., ul. ÈSA
v okrajové èásti sídlištì U Dubu, s výhledem na zá-
stavbu rodinných domù a lesy. Byt po celkové vnitøní 
rekonstrukci v roce 2007(zdìné jádro,nové rozvody, 
plastová okna, plovoucí podlahy). V roce 2012 zatep-
lení domu. Byt v OV, ve 2. obytném podlaží, plocha bytu 
57,5 m2. Byt volný duben/kvìten 2012.

cena: 1,05 mil. Kè ev.è. 150981

Pronájem nových bytù 3+1/2B v centru N. Mìsta n/M
Posl. nové byty 3+1 (105 m2), ve 2. a 3. patøe zrekonstr. 
zdìného domu, v budovì, která nyní prošla nároènou 
a peèlivou rekonstrukcí (okna, podlahy..). Byty jsou s 
dvìma balkony a nadst. kuchyò. linkami se spotøebièi, 
vestav. skøínìmi.. V cenì nájmu je park. stání ve dvoøe 
a užívání slunné zahrady. 

cena: více info v RK ev.è. 180359

Pìkný byt 1+1 OV, Gebauerova, Hradec Králové
Byt s velkou lodžií, z které je pìkný výhled na okolní 
zeleò, se nachází v 9. patøe zatepl. domu. Je s plast. 
okny, po rekonstr. koupelny s WC a mùže být i kompl. 
vybaven. Disp. : chodba s vest. skøíní, koupelna, WC, 
ob. pokoj a kuchyòka. Na chodbì je prostorná spíž, byt 
má nízké náklady na provoz.

cena: 1,24 mil. Kè ev.è. 180376

Zdìný byt 2+1 OV v centru N. Mìsta n/Metují
Udržovaný byt (55 m2) se nachází ve 4 NP zdìn. domu, 
v ulici Klosova. Sousedí se spoleè. pùdou, takže je mož-
nost jednat i o vestavbì dalšího pokoje. Disp. : chodba, 
WC, koupelna, kuchyò, pokoj+vìtší pokoj, který je roz-
dìlen palubkovou stìnou na 2 menší místnosti. Topení 
dálkové, byt má 2 sklepy.

cena: 950 000 Kè ev.è. 180379

Byt 3+1 se zahradou v centru Moravské Tøebové.
Opravený prostorný byt v historickém centru mìsta má 
nové omítky, oprav. el., nová koupelna a WC, nové ob-
klady a dlažby na soc. zaø., chdbì a kuchyni, v 1 pokoji 
plovoucí podlaha a ve všech místnostech plast. okna. 
K bytu patøí èást zahrady. Ve dvouch místnostech jsou 
zdobené klembové stropy.

cena: 840 000 Kè ev.è. 280084

Zdìný byt 2+1 v Šumperku na ÈSA 72m2.
Nabízíme k prodeji zdìný byt 2+1 s lodžií, sklepem 
a spoleènou pùdou. Byt je v pùvodním stavu, ale má 
nové balkonové dveøe a okna. Podlahy jsou parketové, 
keramické a z PVC.Byt má samostatné WC a koupelnu. 
Nízké náklady na bydlení - 1250,-Kè bez energií.

cena: 795 000 Kè ev.è. 280092

Panelový byt 2+1 v Polièce
Nabízíme k prodeji byt v osobním vlastnictví o velikosti 
54,86m2 v 3. patøe bytového domu v Polièce. Byt je v 
pùvodním, ale udržovaném stavu. Celý dùm je zatep-
lený. V blízkosti je obchod, zdravotnické zaøízení, škola 
a do centra asi 10 minut chùze. K bytu patøí 2 samo-
statné sklepy.

cena: 830 000 Kè ev.è. 280094

Nový byt 3+kk Hradec Králové, Resslova ulice
Zdìný byt 3+kk v novostavbì domu v centru Hradce 
Králové, v ulici Resslova. Byt se nachází ve 3. patøe 
domu a jeho podlahová plocha je 81 m2 vè. komory na 
chodbì. Dùm je po kolaudaci v kvìtnu 2010. Okna bytu 
jsou situovány na západ, byt má k dispozici dvì lodžie 
(3 m2 a 2 m2) pøístupné z bytu.

cena: 2,9 mil. Kè ev.è. 291216

Byt 1+1 v Mladé Boleslavi
Byt 1+1 v OV se sklepem a balkonem v 5. patøe panel. 
domu v Mladé Bosleslavi, ulice Jana Palacha. Byt se-
stává z obývacího pokoje, kuchynì, pøedsínì, koupelny 
a WC. Celková užitná plocha bytu je 43,55m2 (obytná 
je 38,42m2). Zdìné jádro, plastová okna s roletami, 
novou kuchyòskou linku vè. praèky.

cena: 990 000 Kè ev.è. 291250

Byt 1+kk Pardubice, Polabiny I
Byt 1+kk, v 8. patøe panelového domu v Pardubicích, 
ulici Ohrazenická. Dùm po revitalizaci (zateplení fasá-
dy, nové výtahy, nová plastová okna) v roce 2010. Byt 
o výmìøe 28 m2, zdìné jádro, nová kuch. linka, nová 
koupelna s WC, na podlaze v pokoji parkety, k bytu 
náleží sklep. 

cena: 940 000 Kè ev.è. 291251

Byt 3+1 Pardubice, centrum
Kompletnì zaøízený a vybavený byt 3+1, ve 3. NP domu 
v ulici Hronovická. Podl. plocha cca 92 m2. Sestává ze 
dvou ložnic, obývacího pokoje, kuchynì, koupelny, WC, 
šatny, pøedsínì a prádelny. K dispozici je TV se sate-
litem, lednièka, sporák s el. troubou, myèka nádobí, 
praèka, pøipojení na internet.

cena: 12 000 Kè mìsíènì ev.è. 291252

Byt 3+1 Hradec Králové, Hrubínova ulice
Byt 3+1, v 7. patøe (z celkem 12) panel. domu v HK, 
Hrubínovì ulici. Užitná plocha bytu je 66 m2 + 7,5 m2 
lodžie. V r. 2007 provedena výmìna stávajících døevì-
ných oken za plastová, v r. 2008/09 provedena rekon-
strukce - vyzdìní jádra - nová koupelna, kuchynì a WC. 
Kuchyòská linka byla renovována.

cena: 1,95 mil. Kè ev.è. 291255

Novostavba ØRD 6+1, 286 m2, Horomìøice
ØRD cca 8 min. autem od Evropské ul., èlenìn do tøí 
podlaží, zastavìná plocha 104 m2, užitná 286 m2, 
zahrada 338 m2. Dispozice 1. PP: garáž, technická 
místnost, 2. místnost. 1. NP: obývací místnost s krbem 
a jídelní èástí, zaøízená kuchyò, wc. 2. NP: 4 ložnice, 2 
elegantní koupelny s wc. 

cena: 8,9 mil. Kè ev.è. 012458

Menší øadový RD v Dobšicích, okr. Nymburk
Malá obec 1 km od nájezdu na D11. Žehuòský rybník a 
obora 2 km. Vlak. zastávka. Pøístup ze zadní strany cca 
60 m zúžené komunikace. Pøedsíò 9,60 m2, kuchyò 
13,30 m2, pokoj 18 m2 a pùdní prostor vhodný pro ve-
stavbu. Zdìná kolna a studna. Zavedena el., vodovod, 
pøípojka kanalizace vyvedena do zahrady.

cena: 440 000 Kè ev.è. 031252

Dvougeneraèní RD 4+2 v Podìbradech - Polabci
Pravá polovina dvojdomu na pøedmìstí 1 km od cent-
ra mìsta. Suterén - sklípek. Pøízemí - 2 pokoje, obytná 
kuchynì, koupelna s WC a vstupní veranda. Podkroví 
- 2 pokoje, kuchyò, WC s umyvadlem a pùda. Dùm je 
zdìný, kvalitnì provedený, v roce 1993 odizolování a 
odvìtrání zdiva. Pozemek 668 m2. 

cena: 2,75 mil. Kè ev.è. 031267

Øadový rodinný dùm v lokalitì Hanspaulky, Praha 6
Dùm z 30. let ve velmi klidné jednosmìrné ulici. Dispo-
ziènì 4+1, tech. údaje: v pokojích parkety a prkna, okna 
døevìná špaletová, dveøe døevìné. Støecha s taškovou 
pálenou krytinou. Vytápìní lokální plyn. a teplovzduš-
né. Èásteèný suterén, dvì nadzemní podlaží, podkroví 
a pùdní prostor.

cena: 11 mil. Kè ev.è. 012439
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2 sousedící domy v Podìbradech - Kluku
1 dùm 2+1 stáøí cca 100 let bez soc. zaøízení. K jeho 
zadnímu štítu pøistaven pøed cca 60 lety 2 dùm 2+1 s 
verandou, WC a modernizovanou koupelnou. Vytápìní 
krbovými kamny a plynovým topidlem. Podlahová plo-
cha obou domù 112 m2.  Navazuje dlouhodobì užíva-
ná zahrada ve vlastnictví jiné osoby. 

cena: 2,7 mil. Kè ev.è. 031297

Vesnické stavení v Kladrubech n.L., okr. PCE
Malebná obec proslavená chovem koní, k dispozici 
cyklotrasy, lesy, písníky. Pøízemní, nepodsklepený ob-
jekt uvnitø obce, pøi místní komunikaci. Obsahuje zád-
veøí, pokoj, obytnou kuchyò, malou ložnici a koupelnu 
s WC, komoru, pùda vhodná pro pøípadné vybudování 
podkroví. Souèástí je malá zahrádka.

cena: 590 000 Kè ev.è. 043332

Rodinný dùm Kukleny, Hradec Králové
Po celkové rekonstrukci - nová støecha, zateplení, roz-
vody atd. V pøízemí vstup, komora, koupelna a WC, OP, 
kuchyò s jídelnou. V patøe jsou 3 pokoje, koupelna, WC. 
Vytápìní plynem. Za domem posezení, garáž s dílnou 
a zahr. domek. Zast. pl. domu 64 m2, užitná plocha cca 
100 m2. Celk. poz. 267 m2.

cena: 4,5 mil. Kè ev.è. 043608

Dùm Husova ulice, Hoøice, okres Jièín
25 km SZ od Hr. Králové, 25 km JV od Jièína; jižnì od 
centra, vedle býv. øeditelství Milety. Starší dùm, pøízemí: 
4 místnosti, probíhají opravy. Patro: byt 4+1, vhodný 
k rekonstrukci. Podstøeší: pùda a pokoj. Sklep. Vjezd 
pøímo na pozemek. Pozemek: 1305 m2. Po opravách 
vhodné k podnikání a bydlení.

cena: 2,8 mil. Kè ev.è. 043612

Rodinný dùm Lochenice, 5 km od Hradce Králové
5 km S od HK, ve V èásti obce. Klidné místo pøi místní 
komunikaci. Zdìný dùm, rekonstrukce 1975. Dva byty 
2+1. (132 m2). Dále garáž, dílna a kolna. Dobrý stav. 
Pozemek: 1849 m2. Spojení: vlak, MHD, obè. vybave-
nost v sousedních Pøedmìøicích. Klidné bydlení pøíp. 
podnikání v dosahu Hradce Králové.

cena: 3,2 mil. Kè ev.è. 043632

Novostavba RD v Hradci Králové - Malšova Lhota
V klidné lokalitì, na okraji èásti obce - Akátová ul., pøí-
zemní, podsklepený dùm s podkrovím, výstavba 1997, 
zbývá dokonèit povrchové úpravy v pøízemí. Dva samo-
statné byty (4+kk a 3+kk), užitná plocha celkem 308 
m2. Vytápìní ÚT-plynové, ev. olej, napojení na veøejné 
inž. sítì, pozemek 1512 m2. 

informace o cenì v kanceláøi ev.è. 043588

Novostavba ØD se sousedním RD v Chlumci n. C.
Obì nemovitosti nedaleko centra mìsta - lze koupit 
samostatnì, viz nabídka, nebo se slevou spoleènì. 
ØD k bydlení, starší objekt pro podnikání, bydlení, nebo 
po demolici k získání zahrady, èi stavební parcely. Do 
obou nemovitostí zaveden plyn, veø. vodovod, kanaliza-
ce, el. 220/380V. Pl. poz. 403 m2.

cena: 3,6 mil. Kè ev.è. 043528

Vesnické stavení v Labské Chrèici, okr. Pce
Malebná, klidná obec 13 km vých. od Kolína. Zákl. vy-
bavenost v místì. Pøíz., nepodsklep. objekt uvnitø obce 
obsahuje vstupní chodbu, obytnou kuchyò, pokoj a 
koupelnu s WC. Zahrada s døevìnou kolnou. Možno 
vestavìt podkroví. Veškeré sítì. Vytápìní etáž. - plyn. Pl. 
poz. 300 m2. Mimo záplavové území.

cena: 880 000 Kè ev.è. 043524

Rodinný dùm s bazénem v Hradci Králové-Malšovicích
Dobré místo v residenèní ètvrti. Pøízemní, podsklepený 
prostorný dùm, s využitým podkrovím a nadstandard-
ním vnitøním vybavením interiéru, vytápìný bazén, dále 
terasa, 2 garáže, upravená okrasná zahrada s altá-
nem, venkovním krbem a dìtským koutkem. Pozemek 
celkem 1609 m&#178;. K NASTÌHOVÁNÍ IHNED!     

informace o cenì v kanceláøi ev.è. 043483

Rodinný domek v Šonovì u Broumova, okr. NA
Cca 7 km od Broumova, èást pùvodní zem. usedlos-
ti- výmìnek. Pøízemní, èásteènì podsklepený dùm se 
sedlovou støechou. Dispozice zahrnuje byt 2+1 s pøí-
sluš., dále kolnu a pùda.  ÚT - pevná paliva, EL 220/380 
V, místní vodovod, žumpa. Pozemek celkem 1221 m2. 
Vhodné k trvalému bydlení, ev. k rekreaci.

informace o cenì v kanceláøi ev.è. 043479

Usedlost se 2 rekonstruovanými byty v Netøebicích
Obytný dùm se dvìmi samostatnými byty 3+1 a 1+1. 
Vnitøní modernizace (vytápìní, podlahy, omítky, soc. 
zaøízení, veškeré instalace), je tøeba její dokonèení. Na 
dvoøe masivní zem. stavby - bývalé chlévy a ocelový 
pøístøešek a druhý domek ve zhoršeném stavu. Celková 
výmìra oploceného pozemku 6 065 m2.

cena: 3,5 mil. Kè ev.è. 031296

Objekt pro bydlení a podnikání v centru Podìbrad
Víceúèelový objekt s uzavøeným dvorem na klidném 
místì v sousedství centra a zámku. Pøízemní objekt 42 
m2 se 2 soc. zaø. Atelier u vstupu 21 m2. Dvoupodlažní 
objekt - pøízemí kanceláø 115 m2 + 3x WC. Patro - byt 
3+KK s balkonem a další prostory, terasa. Garážl. Cel-
kem cca 300 m2 užitné plochy. 

cena: 8,349 mil. Kè ev.è. 031287

Dvougeneraèní vila v Podìbradech - Koutecká ètvrś
Zdìný RD z roku 1938. V pøízemí vymìnìna okna, 
vnitøní interiery èásteènì rekonstruované a vybourané. 
Je èásteènì podsklepený. Vstupní chodba, obytný pro-
stor propojený s kuchyní, koupelna, WC s prádelnou - 
provedeny pouze rozvody instalací. V patøe byt 3+1 s 
koupelnou s WC, tech. míst. a terasou.

cena: 2,9 mil. Kè ev.è. 031289

Rodinný dùm se zahradou v Hlubokém Dole u Kolína
Kvalitnì provedený zdìný dùm 3+1 s menším suchým 
sklepem. Prostorná dispozice, velké svìtlé pokoje. 
Celkový stav zachovalý, nutná celková modernizace 
vèetnì vybudování soc. zaøízení. Velký pùdní prostor 
vhodný pro vestavbu. Na dùm navazuje zahrada a 
vedlejší stavby. Kolín necelý 1 km.

cena: 2,25 mil. Kè ev.è. 031270

Rodinný dùm 6+1 s prodejnou v centru Podìbrad
V pøízemí s výlohami nebytový prostor 40 m2 se vstu-
pem z ulice. Ze dvora pøístup do RD kde v pøízemí 
koupelna s WC, kuchynì s jídelnou, obývací pokoj s 
krbem a otevøeným schodištìn do podkroví a ložnice. 
V podkroví 4 pokoje, šatna, koupelna se sprch. koutem 
a WC. V suterénu garáž, kotena, sklad. 

cena: 6,395 mil. Kè ev.è. 031286

Vila pro bydlení a podnikání v Hradci Králové
Velmi pìkný dùm v klidné vilové ètvrti v prostoru mezi 
Krajským soudem v Hradci Králové a Orlicí. Má 2 nad-
zemní podlaží, obytné podkroví a využitelný suterén. 
Celková užitná plocha domu je cca 560 m2, zastavìná 
plocha cca 240 m2, celková plocha pozemku 981 m2. 
Dùm je napojen na všechny inž. sítì.

informace o cenì v kanceláøi ev.è. 043633
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Vìtší øadový dùm v klidné lokalitì N. Mìsta n/Met.
Pìkný dùm s okras. zahradou se nachází na okraji 
mìsta, v klidné èásti. Disp. : 1NP veranda, chodba, 
kotelna, garáž, WC se sprch. koutem, sklepy a vstup na 
zahradu. 2NP chodba, ob. pokoj se vstupem na balkon, 
kuchyò se vstupem na zahradu, pracovna, WC a spíž. 
3NP 3 pokoje a koupelna. Pùda k vestavbì

cena: 2.550.000,- Kè ev.è. 180308

Rodinný dùm v Novém Hrádku, okr. Náchod
Dùm na námìstí v obci na úpatí Orlických hor. Vhodný 
k bydlení i jako základna pro výlety do krásného okolí. 
V obci škola, školka, 2 obchody, pošta, lékaø, lékárna, 
restaurace, lyžaøský vlek. Podsklepený dùm obsahuje 
2 prostorné byty 1+1  se soc. zaøízením a pùdu. Rekon-
strukce v r. 1975 a 2007.

cena: 740 000 Kè ev.è. 180323

Rodinný dùm v klidné èásti N. Mìsta n/Metují
Nachází se na pìkném místì, blízko centra. Prošel 
rekonstr. -plast. okna, omítky, rozvody, koupelna, WC. 
Disp. : místnost+WC pro podnikání (rekolaud. pro kos-
metiku), dále je kuchyò+3 pokoje, koupelna, WC.  2NP-
pokoj+místnost k rekonstr. PP-sklep, kotelna. Garáž. Za 
domem je slunná zahrada s pergolou

cena: 2,25 mil. Kè ev.è. 180332

Usedlost ve V. Tøebešovì u È. Skalice, okr. Náchod
Komplex budov z r. 1869 (zast. 550 m2) v okraj. èás-
ti obce-pìkné, klidné místo. Skládá se z obyt. budovy 
(3+1), velké stodoly, budovy s chlévy, z garáže... Obyt. 
èást je napojena na veškeré sítì vèetnì plynu+studna. 
V pøípadì zájmu je možnost jednat o prodeji dalších 
pozemkù za domem, nyní 4.100 m2.

cena: 2,6 mil. Kè ev.è. 180305

Rodinný dùm v centru Týništì n. O. - ul. Turkova
s pìknou zahradou. Dvì obytná podlaží - v každém 
2+1 s pøíslušenstvím. Dále 2 x sklep, šatna, spíž, pro-
storná pùda, lodžie. Na pozemku drobné stavby, vèet-
nì garážového stání. Plocha pozemku 718 m2, zast. 
plocha domu 140 m2.  Hezký dùm pro bydlení, možnost 
kombinace s podnikáním.

cena: 2,2 mil. Kè ev.è. 150986

Nadstandardní rod. dùm Svobodné Dvory, Hr. Králové
SZ èást mìsta. Postaveno 2000. Klidná ulice. Plocha 
místn. 176+138 m2. 5 pokojù, 3 koupelny s WC, vyba-
vená kuchyò, jídelna, hala, dvougaráž , prádelna, kotel-
na. Topení: podlahové (plyn). Centr. vysavaè, kabeláž, 
klimatizace. Udrž. zahrada. Pozemek 1491 m2. Volné 
od 1.2.2012. Lze i pronajmout.

10,6 mil. Kè nebo 35 000 Kè/mìs. ev.è. 043644

Chalupa se zahradou Ostromìø-Sylvárùv Újezd, JC
17 km JV od Jièína a cca 7 km Z od Hoøic. Dispozice: 
chodba, svìtnice, komora, sklep. Navazuje stáj a chlév. 
Dále samostatná stodola. Za domem zahrada, pøístup-
ná od silnice (možnost výstavby). Chalupa vhodná k 
opravì. Sítì: elektro, vodovod + vl. studna. Kanalizace: 
plánována. Poz. celkem: 1436 m2.

cena: 690 000 Kè ev.è. 043675

Rodinný dùm v Týništi nad Orlicí, ulice Vašátkova,
v klidné ètvrti rodinných domkù.  Dispozice v pøízemí 
2 obytné místnosti, soc. zaøízení, chodba. V patøe - 2 
místnosti, kuchynì, koupelna. Dùm èásteènì podskle-
pen. Na pozemku garáž, kolna a venkovní posezení. 
Vytápìní ÚT - plyn, veøejný vodovod, kanalizace, plyn. 
Pozemek celkem 427 m2.

cena: 1,8 mil. Kè ev.è. 150974

Rodinný dlm v Doudlebách nad Orlicí,  Na Nábøeží
klidné místo v blízkosti støedu obce. Dispozice - pøízemí 
: 3+1 s pøíslušenstvím, technické místnosti a garáž. V 
podkroví : 3 pokoje a pùda. Na pozemku altán a skle-
ník. Vytápìní ÚT - plyn, veø. vodovod, septik, elektro. 
Pozemek 971 m2. Hezký, udržovaný dùm, v pìkném 
místì, doporuèuji prohlídku.

cena: 2,5 mil. Kè ev.è. 150976

RD se stodolou, Nové Mìsto n. /M. - Vrchoviny
2 km od centra mìsta, pùvodní vesnické stavení z 
kameného zdiva a nedokonèená nástavba z r. 1997. 
Pùvodní èást: kuchyò, 2 pokoje, soc. zaøízení, kotelna, 
prádelna a dílna (132m2) + volná pùda a nástavba (2 
pokoje a podkroví), dále navazuje stodola s hosp. èástí. 
Nutnost rekonstrukce. Pozemek 1313m2.

cena: 950 000 Kè ev.è. 043676

Øadový RD se 2 byty, Jiráskova ul. Hoøice, okr. JC
25 km SZ od HK. Klidná ulice. Rekonstrukce 1988 až 
2010. Dispozice: sklep. Pøízemí: kuchyò, pokoj, koupel-
na, WC, spíž. Patro: 2 pokoje, kuchyò, koupelna, WC, 
spíž, zasklený balkón. Podkroví: letní pokoj, pùda. Mož-
nost vestavby. Napojeno na veškeré sítì. Pozemek: 199 
m2. Dobrý stav, ihned k užívání.

cena: 2,49 mil. Kè ev.è. 043697

Rodinný dùm v Rychnovì nad Knìžnou - Štemberkova
na velice atraktivním místì vhodném jak pro bydlení, 
tak pro podnikání. Dispozice domu obsahuje v pøízemí 
dva pokoje, obytnou kuchyò, koupelnu, WC a kotelnu. V 
podkroví dva pokoje a kuchyòku. Na pozemku dvì ga-
ráže, vedlejší stavby, bazén. Celková plocha pozemku 
1235 m2.

cena:  Informace v kanceláøi ev.è. 150971

RD s provozovnou v Tøebechovicích pod Orebem
v ulici Týnišśské, na rohové parcele - frekventované mís-
to. V pøízemí se nachází restaurace se zázemím a ná-
dvorní byt 2+1. V patøe dvì bytové jednotky 3+1 a 2+kk 
s pøíslušenstvím. Možnost obytné pùdní vestavby, dùm 
èásteènì podsklepen. Pozemek celkem 899 m2.

cena: Informace v kanceláøi ev.è. 150973

RD po rekonstrukci, Straèovská Lhota, Mžany, HK
15 km SZ od Hr. Králové a 9 km J od Hoøic. Poblíž køi-
žovatky Suchá-Mžany. 2005-2011 oprava a rekonstr. 
(podlahy, koupelna, WC, topení, kuchyò, nátìr fasá-
dy...). Dispozice: 3+1, koupelna, WC, spíž. Dále: garáž, 
ven. posezení, sklep. Sítì: veškeré. Pozemky: 751 m2. 
Výborný stav. Bydlení èi  rekreace.

cena: 2 mil. Kè ev.è. 043643

Rodinný dùm v Podùlšanech, okr. PCE, 13 km od HK
RD na pìkném a klidném místì s dobrou dostupností 
HK, PCE i dálnice D11, cihlový dùm z 90. let s kolaudací 
v r. 2001, ze 2/3 podsklepený (39 m2), v pøízemí 2+1 
s pøíslušenstvím, terasou a garáží (68 m2), v podkroví 
3 pokoje + pùda, 2x balkon, soc. pøísl. (88 m2). Topení 
ÚT-plyn. Celkem 1070 m2.

cena: 2,39 mil. Kè ev.è. 043635

Øadový rodinný dùm v Novém Bydžovì, okr. HK
Patrový, cele podsklep. objekt /krajní sekce/. Obsahuje 
v pøíz. chodbu s WC, kuchyò, jídelnu a obýv. pokoj s bal-
konem. V patøe tøi pokoje s balkony a koupelna s WC. V 
sut. garáž, dílna, kotelna /plyn + možno pevná paliva/, 
sklady, prádelna. Skleník, podsklep. zahradní domek. 
Celk. pl. poz. 239 m2.

cena: 1,95 mil. Kè ev.è. 043639
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Dùm s obchodem, Hoøice námìstí, okres Jièín
25 km SZ od Hr. Králové, 25 km JV od Jièína; v cen-
tru mìsta na nám. Jiøího z Podìbrad, v horní èásti. V 
pøízemí: fungující obchod (cca 130 m2), chodba na 
zahradu. Patro: neužívaný byt (cca 160 m2) vhodný k 
rekonstrukci. Sklep. Pozemek celkem: 692 m2. Vhodné 
k bydlení a podnikání.

cena: 4,5 mil. Kè ev.è. 043613

Pronájem kanceláøí ve Sklad. oblasti -Hradec Král.
Ve volnì pøístupném areálu ve Vážní ulici na Slezském 
Pøedmìstí, prostory v 1. patøe opravené budovy, k dis-
pozici jednotlivé kanceláøe (od 18 m2) i celý uzavøený 
blok (337 m2), možnost parkování, v budovì kantýna.

cena: 1 290 Kè za m2/rok ev.è. 043618

Pronájem + odstupné herny v centu Podìbrad
Restaurace rekolaudovaná na hernu v 1. patøe na hlav-
ní tøídì mezi centrálním Jiøího a Riegrovým námìstím 
. Otevøený prostor herny s barem a jídelnou 225 m2, 
kuchyniì 46 m2, kanceláø a sociální zaøízení. Kuchy-
nì kompletnì vybavena. Vybavení vèetnì kuchynì 
430 000 Kè. Nájemní smlouva na 10 let.

cena: 30 000 Kè mìsíènì ev.è. 031284

Objekt v Èervenìvsi u Smidar, okr. HK
Objekt z r. 1998 u silnice è. 327, 3 km S od Nového Byd-
žova. V souèasnosti zavedená prodejna smíš. zboží s 
obèerstvením a krytou zahrádkou s posezením. Obsa-
huje prodejnu se skladem a kuchyòkou, soc. zaøíz. a 
plyn. kotelnu. Zast pl. 114 m2. K dispozici pozemek dle 
dohody. Možno upravit na bydlení.

cena: 960 000 Kè ev.è. 043197

Rozestavìný RD ve Velkém Rybníku u Humpolce
Dùm je na kraji obce v blízkosti lesa na krásném a klid-
ném místì. Pøízemní bungalov má tøi místnosti, kuchyò, 
spíž a chodbu. U domu je i samostatná garáž. Elektøina 
je na pozemku, obecní vodovod a kanalizace je na hra-
nici pozemku. Pozemek má celkovou výmìru 1000m2.

cena: 1,19 mil. Kè ev.è. 280081

RD s komerè. prostory Hynèice u Broumova, okr. NA
RD na pìkném místì, se 2 popis. èísly-èást obytná a 
èást vhodná ke komer. úèelùm. 1NP obyt. domu-garáž, 
kotelna s dílnou (nový bojler), kotel na TP a plyn. kotel. 
2NP-byt 3+1 s plast. okny. Na dùm navazuje stavba, 
døíve užívána jako restaurace se sálem-nyní prostorný 
sál a dvì garáže. Poz. 1265 m2.

cena: 1,6 mil. Kè ev.è. 180361

Rodinný dùm s vìtšími pozemky v Mezimìstí, okr. NA
RD na okraji obce s pozemky (7.263 m2), které jsou z 
èásti k výstavbì nového RD a k rekr. úèelùm. Dle zájmu 
mùže být èást pozemku prodána samostatnì. Dùm má 
2 obyt. podlaží a mùže být užíván jako dvougeneraèní.1 
NP- prádelna, chodba s kotlem na TP, kuchyò+pokoje. 
2 NP- kuchyò+3 pokoje, koupelna, WC.

cena: 1,55 mil. Kè ev.è. 180384

Rozestavìný rodinný dùm v obci Srch
Nabízíme k prodeji rozestavìný rodinný dùm o dvou 
samostatných bytových jednotkách se dvìma gará-
žemi na pozemku o výmìøe 882 m2. Užitná plocha je 
224 m2. K dispozici všechny inženýrské sítì. Podrobné 
informace u realitního makléøe.

informace o cenì v kanceláøi ev.è. 290282

Rodinný dùm Mìstec - Chroustovice
Zkolaudovaný v r. 1994, cca 23 km od Pardubic, 15 km 
od Chrudimi. Celkový pozemek cca 3300 m2. RD - 4+1, 
koupelna, prádelna, WC, garáž, komora, topení plyn. 
kotel, ohøev vody el. bojler, voda obecní i vlastní. Pùda 
vhodná k vestavbì. 

2,69 mil. Kè nebo 10 000 Kè/mìs. ev.è. 2902771

Rodinný dùm 5+1 v Mladé Boleslavi
5 minut jízdy autem od centra mìsta, MHD v místì. 
Dùm je vybaven i kuchynskou linkou se znaèkovými 
spotøebièi, které nebyly nikdy použity. Jedná se o mo-
derní dùm Basic Line Venezia, 5+1 s vytápìnou garáží 
a krytým stáním pro druhé auto, na pozemku o výmìøe 
1387 m2. Už. pl. domu je celkem 177,22 m2.

cena: 6,079 mil. Kè ev.è. 290289

Øadové RD Mladá Boleslav, Michalovice
cca 5 minut jízdy autem od centra MB. MHD v místì. 
V blízkosti golfového høištì, klidná lokalita. Domy mají 
vlastní asfaltovou komunikaci s vjezdovou bránou o 
dispozici 4+KK, jejich užitná plocha je celkem 216 m2 
(120m2, + garáž 30m2, terasy 50m2). Pozemek k jed-
notlivým domùm naležející cca 400m2.

cena: 3,6 mil. Kè ev.è. 290290

Rodinný dùm Pardubice, Staré Èívice
o tøech bytech situovaný ve slepé ulici. Pøízemí sestává 
z verandy, chodby, kuch. a jídelního koutu, OP, ložnice, 
koupelny a WC. 1. patro - kuchynì, pokoj, podkr. poko-
jík, koupelna, WC a terasa. Pøístavba - chodba, komora, 
OP s kuch a spacím koutem, koupelna s WC. Bohaté 
zázemí. Pozemek 954 m2.

cena: 2,79 mil. Kè ev.è. 290286

Reprezentativní sídlo spoleènosti 125 m2/G, P4 Krè
Nachází se v docházkové vzdálenosti cca 5 min. od 
metra Kaèerov. Poslední volné pùdní podlaží ve 3. NP 
o velikosti 125 m2, dìleno do 6 místností. Tech. para-
metry: vytápìní a ohøev vody, zajištìno formou plyn 
kotle na podlaží domu, WC též k dispozici. MHD: metro 
Kaèerov, cca 5 min. od objektu.

cena: 14 000 Kè mìsíènì ev.è. 012414

Nabídka neb. prostorù 133 m2, P1, Soukenická
Kanceláøský prostor v 1. patøe èinžovního domu, pro-
storovì dìlené na 5 místností ( 420x610, 280x610, 
480x610, 480x550, 500x670 ) s okny do ulice Souke-
nická + 2x pøíslušenství. Veškerá obèanská dostupnost 
je zajištìna v okolí. MHD: metro Námìstí republiky.

cena: 38 570 Kè mìsíènì ev.è. 012423

Rodinný dùm v obci Døíteè
11 km severnì od Pardubic, 16 km jižnì od Hr. Králové. 
1. NP - veranda, chodba, kuchyò, komora, WC, technic-
ká místnost, obývací pokoj s krbem. 2. NP - 3 pokoje, 
koupelna, WC, ze všech pokojù je možný pøístup na 
lodžie. Na pozemku o výmìøe 792 m2 døevìná pergola, 
domek na náøadí, garáž.

cena: 3,7 mil. Kè ev.è. 290291

Reprezent. neb. prostory od 125- 378m2, P8 Karlín
Prostory o 4x podlažích, plocha bez chodeb a soc.: pøí-
zemí 125 m2, 1.patro 278 m2, 2. patro 313 m2, 3.patro 
378 m2 vè. výtahu v budovì z roku 1886, po rekonstruk-
ci. Kromì kanceláø. prostoru, nabící i obchodní sekci 
123 m2 a podsklepenou sekci 139 m2. MHD: Metro

cena: 10,50 EUR za m2/mìsíc ev.è. 012391

Obchodní prostor 133 m2, P9 Prosek
Jedná se o pøízemí obchodní prostor v areálu po kom-
pletní rekonstrukci, který byl doposud využíván komerè-
ní bankou.  Dispozice: hala, navazuje sekce jednací, 
další sekce jako servisní pøepážka, chodba, oddìlené 
WC, kuch. + šatna, tech. místnost. MHD: metro Prosek.

informace o cenì v kanceláøi ev.è. 012424

Podlaží kanceláøí 528 m2, Praha 8 u metra Palmovka
Pronájem celého 5. podlaží, pod samostatným uzavøe-
ním vè. klimatizace, internetu, tel. pøípojek, spoleèné 
kuchyòky a soc. zaøízení, též strážní služba 24hod. Pro-
stor poskytuje 528 m2 kanceláøských ploch + WC 20 
m2. Možnost úprav interiéru dle požadavkù zákazníka 
po podpisu smlouvy. MHD: Palmovka

cena: 245 Kè za m2/mìsíc ev.è. 012428

Rodinný dùm v Náchodì
Víceúèelový dùm s pozemkem o výmìøe 574 m2, ležící 
v klidné lokalitì poblíž centra Náchoda. Stavba má I. 
PP, I. NP s možností pùdní vestavby další BJ. Nyní BJ 
3+1+soukromá praxe s vl. vstupem. Nemovitost je po 
rekonstrukci. K domu náleží zahrada s 2 garážemi. In-
vestice - Doporuèujeme!

cena: 2,99 mil. Kè ev.è. 180337

Rodinný dùm, Horní Radechová
Prodej RD po èást. rekonstrukci se zahradou 855 m2 v 
Horní Radechové u Náchoda. Dùm je èásteènì podskl., 
s I. NP a podkrovím. Dispoziènì možnost využít na 2 
BJ. ÚT elektrické, krbová kamna. IS: elektro, vodovod, 
kanalizace, vlastní studna.

cena: 1,36 mil. Kè ev.è. 180339
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Kanceláø v centru Pardubic
Kanceláø ve druhém patøe domu ve Smilovì ulici o 
výmìøe 20,5 m2. K dispozici zaøízený jednací prostor, 
kuchyòka a WC. Úklid v cenì nájmu. Více informací u 
real. makléøe.

cena: 3 500 Kè mìsíènì ev.è. 290550

Dùm k podnikání a bydlení Pardubice
vhodný pro ordinaci, uèebny, prodejny. Pøední èást je 
ze 2/3 podsklepena, pøízemí 5 místností, chodba, soc. 
zaø., samostatné topení plyn. kotlem, ohøev vody el. boj-
lerem. Užitná plocha 105 m2. Zadní èást - 7 místností, 
soc. zaø., užitná plocha 108 m2, zahrádka 117 m2, cel-
ková výmìra pozemku 414 m2.

informace o cenì v kanceláøi ev.è. 290551

Nebytový prostor ve Starých Ždánicích - pronájem
cca 12 km od Pardubic, na trase Láznì Bohdaneè 
- Hradec Králové. Jedná se o jednu místnost o roz-
mìrech 13 x 6,6 m (85,80 m2) s hlazeným betonem, 
výška 3,5 m. Prostor je možné vytápìt, do prostoru je 
zavedená voda. K níže uvedenému nájemnému budou 
pøipoèteny zálohy na služby.

cena: 500 Kè za m2/rok ev.è. 290540

Nebytový prostor v Pardubicích
Nabízíme k pronájmu nebytový prostor na velmi frek-
ventovaném místì v Pardubicích Polabinách, na køižo-
vatce ulic Hradecká a Bìlehradská. Samotný prostor 
je v pøízemí, jeho podlahová plocha je cca 17 m2. Je 
možné ho využít jako menší vzorkovou prodejnu nebo 
jako kanceláø.

cena: 10 080 Kè mìsíènì ev.è. 290548

Administrativní budova v Dobrušce, ul. Opoèenská,
která sloužila jako servisní a doškolovací støedisko. 
Dispozice obsahuje v pøízemí kanceláøe se sociálním 
zaøízením a sklady. V podkroví kanceláø a pùdní pro-
stor. Pozemek celkem 860 m2. Využití - sídlo firmy, 
velkoobchod, lehká výroba apod.

cena: 2,9 mil. Kè ev.è. 150964

Rozestavìný dùm na námìstí v Týništi nad Orlicí, 
tvoøící nároží na nejfrekventovanìjším místì centra 
mìsta. Jedná se o pùvodní dùm s pøístavbou a nástav-
bou. Dispozice pøízemí a 1. patro kanceláøské prostory 
celkem cca 180 m2, v 2.patøe a podkroví byt s galerií 
cca 110 m2. Dùm vhodný pro komerèní úèely i bydlení. 
Zastavìná plocha 165 m2.

cena: 4 mil. Kè ev.è. 150954

Provozní areál v Hradci Králové, Pouchov
Celkovì zrekonstruovaná usedlost (2000), Velká ul. 
Areál zahrnuje: hlavní budovu (325 m2 - kanceláøe, soc. 
zaøízení, sklady, dílny), sklad pneu (150 m2), sklad dílù 
(95 m2), zpevnìné plochy (cca 300 m2). Areál napojen 
na inž. sítì (V, K, PL, EL), dále EZS a kamerový systém. 
Pozemek celkem 2203 m2.

informace o cenì v kanceláøi ev.è. 043699

Pronájem dílen/skladù (258m2) ve sklad. oblasti-HK
Ve Vážní ul. na Slezském pøedmìstí, volnì pøístupný 
areál, prostory v pøízemí budovy, celkem 4 propojené 
prostory (38+39+56+108 m2) a zázemí (16 m2), vjez-
dová vrata, naposledy využité jako zámeènické dílny a 
sklady. K dispozici ihned.

cena: 936 Kè za m2/rok ev.è. 043619

Pronájem nebyt. prostor v centru Broumova, okr. NA
Nyní pìkná kavárna v zrekonstr. domì u pøíjezd. komu-
nikace do námìstí. Souèástí pronájmu je soc. zázemí 
a obch. plocha vhodná k prodeji nepotr. zboží. Disp. : 
v levé èásti je oddìlená prodejna, v pravé vstup do ka-
várny a z ní vchod na WC. V pøípadì dohody mohou být 
prostory upraveny k jiným úèelùm. 

cena: 10 000 Kè mìsíènì ev.è. 180383

Kanceláøe v centru Pardubic, Sladkovského ulice
Dlouhodobý pronájem kanceláøských prostor v centru 
Pardubic ve 2. NP dvorního traktu. Kanceláøe 50 m2 a 
12 m2, WC se sprch. koutem. Možno pronajmout i s 
kanceláøským nábytkem. Navíc možnost parkování 
ve dvoøe - 1500 Kè/mìs. /1 OA. Celý objekt je hlídaný 
kamerovým systémem s napojením na PCO.

cena: 13 000 Kè mìsíènì ev.è. 290535

Pronájem obchodu a kanceláøí v centru N. Mìsta n/M
Obchod (74,5 m2) je umístìn v pøízemí kompl. zrekon-
str. domu a kanceláøe v 1. patøe. Cena za obchod je 
15.000, -Kè/mìsíc, záloha na služby 3.021, -Kè/mìsíc. 
Kvalitní kanceláøe jsou slunné, s vel. plast. okny o 58 m2 
a 117 m2 ceny od 12.000, -Kè/mìsíc, zálohy od 2.150, 
-Kè. V cenì jsou park. místa.

cena: 12 000 Kè mìsíènì ev.è. 180360

Komerèní objekt v centru Náchoda
Objekt (zast. 620 m2) se nachází na atrakt. místì, v 
sousedství Rubeny a. s. Je pøístupný z ulice È. Bratøí 
a nabízí široké možnosti využití (dle ÚP-zóna obè. vy-
bavenosti). Pøední èást budovy-døíve kanceláøe, dále 
navazují velké halové prostory s garáž. vraty. Pozemky 
mají celk. výmìru 1.107 m2.   

cena: 2,7 mil. Kè ev.è. 180309

Exkluzivní prodejní prostory Pardubice
Nabízíme k pronájmu reprezentativní nebytové prosto-
ry o výmìøe 223 m2, v 1. patøe objektu na køižovatce 
ulic Hradecká a Bìlìhradská, v Pardubicích, Polabi-
nách. Prostory se nacházejí v bezprostøední blízkosti 
SM LIDL a jsou volné od 1.6.2012. V souè. využívané 
jako reprez. prodejna nábytku a kuchyní.

cena: 45 000 Kè mìsíènì ev.è. 290559

Nebytový prostor v centru Hradce Králové
v pøízemí historického domu na rohu ulic Tomkova a 
Úzká. Celková podlahová plocha cca 113 m2. Citlivì 
zrekonstruovaný prostor nabízí celkem 5 místností, 
kuchyòku, chodbu, 2x sociální zaøízení. Možno využít 
jako kanceláøské prostory pro sídlo firmy, pøíp. jako 
obchodní prostory. Volné ihned.

cena: 20 250 Kè mìsíènì ev.è. 290556

Výrobní a skladovací hala, Láznì Bohdaneè
Nabízíme k pronájmu, v uzavøeném areálu se správ-
cem, 2 lodní halu s osvìtlenou rampou o výmìøe 100 
+ 150 m2. Vjezd kamionù, možnost využití vysokozdviž-
ního motorového vozíku. V halách rozvod vzduchu ke 
strojùm 8 ATM. Topení ústøední - plyn. kotel, ohøev vody 
el. bojlerem.

cena: 15 000 Kè mìsíènì ev.è. 290558

Prodej staveb. pozemku 1117 m2, Øitka, P-Z
Stavební pozemek v obci Øitka, zahrada 1065 m2 s 
torzem rekreaèního objektu, zastavìná plocha 52 m2. 
Torzo rekreaèního podsklepeného objektu ze 70. let je 
situováno do mírnì svažitého pozemku. Venkovní úpra-
vy: pøípojka vody ze studny, žumpa, trvalé porosty. Ze 
sítí: elektøina, voda, žumpa. MHD: Bus.

cena: 1,989 mil. Kè ev.è. 012433
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Chcete prodat nemovitost? Volejte zdarma 800 282 282

ideal-ph@idealnet.cz 222 230 566 ideal-pu@idealnet.cz 605 261 723ideal-po@idealnet.cz 325 615 249ideal-nm@idealnet.cz 491 470 926

ideal-hk@idealnet.cz 495 538 690ideal-pu@idealnet.cz 731 443 743ideal-nm@idealnet.cz 491 470 926ideal-nm@idealnet.cz 491 470 926

ideal-rk@idealnet.cz 602 144 832

ideal-hk@idealnet.cz 495 538 690

ideal-hk@idealnet.cz 495 538 690ideal-hk@idealnet.cz 495 538 690

ideal-rk@idealnet.cz 602 144 832

ideal-hk@idealnet.cz 495 538 690

ideal-rk@idealnet.cz 602 144 832

ideal-hk@idealnet.cz 495 538 690

ideal-rk@idealnet.cz 602 144 832 ideal-rk@idealnet.cz 602 144 832

ideal-rk@idealnet.cz 602 144 832ideal-hk@idealnet.cz 495 538 690

Prodej garáže 17 m2 v Praze 6 u Vojenské nemocnice
Øadová, zdìná garáž s rozmìry 6,10 m x 2,85 m, situ-
ovaná v areálu garáží u ulice Radimova, naproti Vojen-
ské nemocnici. Je umístìna na pozemku patøícím mìs-
tu (uzavøena nájemní smlouva na dobu neurèitou). U 
vrat instalovány 4x zámky, možnost odvìtrání, bohužel 
zde není pøívod elektøiny ani vody. 

cena: 220 000 Kè ev.è. 012415

Garáže u Kauflandu v Pardubicích Polabinách
Nabízíme k dlouhodobému pronájmu dvì garáže v 
Pardubicích, Polabinách u Kauflandu (i jednotlivì). 
Do obou garáží je zaveden el. proud. Více informací u 
realitního makléøe.

cena: 1 000 Kè mìsíènì ev.è. 290609

Pronájem rekonstruované Fantovy vily v Podìbradech
Vyjímeèná kulturní památka - 5-ti pokojový dùm s ku-
chyní, verandou, zahradu s parkovacím stáním. Celý 
objekkt prošel velmi citlivou rekonstrukcí. Nadstandard-
ní pøíslušenství k samostatným pokojùm v pøízemí i 
patøe. Možné rozdìlení na tøi samostatné byt. jednotky, 
nebo spojení bydlení a podnikání. 

informace o cenì v kanceláøi ev.è. 031275

Prodej chaty s pozemkem
Chata s pozemkem o výmìøe 2.086 m2 v Náchodì. 
Stavba je zdìná, podsklepená, s I. NP a podkrovím. IS 
: vodovod, elektro, vytápìní lokál. kamny. Záchod su-
chý. Pøíslušenství tvoøí vèelín, kurník, udírna a skleník. 
Možnost pozemek rozdìlit na 2 samostatné, výhledovì 
možnost stavby RD. 

cena: 1,5 mil. Kè ev.è. 180373

Rekreaèní chalupa v Litoboøi. okr. Náchod
Hezká lokalita nedaleko Babièèina údolí, cca 32 km od 
HK. Dùm po èásteèné rekonstrukci (2007), nová pùdní 
vestavba (2010). Dispozice obsahuje: hlavní svìtnice, 
2 pokoje, koupelna, WC, 2 sklepy, v podkroví 2 samo-
statné apartmány s koupelnou, pozemek 1402 m2. 
Vhodné k rekreaci i k celoroènímu bydlení.

informace o cenì v kanceláøi ev.è. 043629

Pozemek ke stavbì rodinného domu v obci Srch
Nabízíme k prodeji stavební pozemek urèený k vý-
stavbì samostatného rodinného domu v území Srch 
- západ. Všechny inženýrské sítì k dispozici. Výmìra 
pozemku je 916 m2. Srch - moderní obec, 7 km od Par-
dubic, v místì MŠ, ZŠ, MHD Pardubice. Bližší informace 
u realitního makléøe.

cena: 1 500 Kè za m2 ev.è. 290328

Pozemky k výst. RD s víceúèel. budovami v Náchodì
Pozemky o výmìøe 7.239 m2 (815, -Kè/m2) se nachá-
zejí nedaleko centra, v klidné èásti. Jsou svažité a v 
cenì pozemkù je starší RD, menší komerèní budova 
pro drobnou výrobu nebo skladování a podzemní bu-
dova, døíve využívaná jako kryt CO. Dùm je napojen na 
veøejný vodovod, kanalizaci a el. pøípojku.

cena: 5,9 mil. Kè ev.è. 180367

Lukrativní pozemky k výstavbì RD v okrese Náchod
Nachází se v klidných a slunných lokalitách obcí-
Náchoda, Èerveného Kostelce, Jaromìøe, N. Mìsta 
n/Met., Slavoòova, Jestøebí... výmìry mohou být dle 
zájmu. Ve Slavoòovì jsou již pøípojky, v È. Kostelci je k 
dispozici zástavbová studie s vyjádøením správcù sití a 
mìstského architekta. Více info v RK.

cena: od 300,-Kè/m2 ev.è. 180317

Prodej stavebního pozemku v Lípì nad Orlicí, 
v hezké, klidné lokalitì 20 km východnì od Hradce Krá-
lové, 1 km od Týništì nad Orlicí. Pozemek v centu obce, 
v sousedství obecního úøadu, u fotbalového høištì. 
Možnost napojení na sítì, na pozemku studna. Výmìra 
pozemku 957 m2.

cena: 650 Kè za m2 ev.è. 150962

Pozemky pro výstavbu nových rodinných domù v Divci
Na severovýchodním okraji obce, pozemky pro výstav-
bu 15 - 20 nových rodinných domù, celková výmìra 25 
481 m2. Napojení na rozvod EL, veøejný vodovod a ka-
nalizace v dosahu. Bližší informace v realitní kanceláøi.

informace o cenì v kanceláøi ev.è. 043668

Poslední dva volné pozemky pro RD v Bìlèi n. O. u HK
Doprodej posledních 2 pozemkù s IS vè. plynu pøístup-
ných po nových komunikacích v atraktivní lokalitì s 
dostupností MHD, území uprostøed pøírody obklopené 
lesy a luky. K dispozici atypické pozemky s výmìrou 
1.864 m2 a 2.064 m2.  Prodej od insolvenèního správce 
z konkurzní podstaty (+3% daò z nem.).

informace o cenì v kanceláøi ev.è. 043638

Pozemek pro stavbu rod. domù v Káranicích, okr. HK
Obec 20 km záp. od Hradce Králové, základní vyba-
venost, školka, koupalištì, dobré dopravní spojení, 
žádaná lokalita. Pozemky urèené pro výstavbu RD + 
služby a øemesla v centru obce. Veškeré sítì na hranici 
pozemkù. Celková plocha pozemkù 7.198 m2. Nabízí-
me k prodeji pouze jako celek.

cena: 310 Kè za m2 ev.è. 043028

Posledních nìkolik parcel v Liènì - v „ V Oborách“
na západním okraji obce, pøi výjezdu smìr Ostašovice, 
9 km západnì od Rychnova nad Knìžnou. Lokalita pro 
25 RD. Výmìry od 953 m2 do 1.190 m2. Sítì: elektro, 
plyn, voda a kanalizace. Komunikace asfaltové. Bližší 
informace u makléøe.   

cena: 380 Kè za m2 ev.è. 150876

Prodej stav. pozemku v kú. Roudnièka, Hr. Králové
Jedná se o pozemek urèený dle platného Územního 
plánu mìsta jako plocha pro sport a rekreaci ve funkèní 
ploše „plochy golfu“. Je zpracována studie investièního 
zámìru, ve kterém je navrženo cvièné odpalištì, dìtské 
høištì, minigolf, pétanque, tenis, volejbal. Celková vý-
mìra pozemku je 7.763 m2.

cena: 3,99 mil. Kè ev.è. 043552

Pozemek pro stavbu rodinného domu v Houdkovicích, 
v okrajové èásti obce, 12 km od Rychnova nad Knìž-
nou. Hezké místo bez porostu, na pozemku plyn, vo-
dovod, elektro a dešśová kanalizace. Zpracovaná pro-
jektová dokumentace na stavbu pøízemního rodinného 
domu. Výmìra pozemku 1.710 m2.

cena: 450 000 Kè ev.è. 150944

Pozemek k individuální rekreaci Štìnkov, okr. HK
Jedná se o jeden z posledních pozemkù urèených pro 
výstavbu objektu k individuální rekreaci v krásném 
prostøedí øeky Orlice, cca 15km od Hradce Králové. 
Výmìra pozemku 390 m2. Možnost napojení na el. 
energii v místì.

cena: 270 000 Kè ev.è. 043597

Pozemková parcela v Týništi nad Orlicí - Køivicích
nacházející se cca 25 km východnì od Hradce Králové. 
Pozemek tvoøí cca 20 m široký pruh území mezi silni-
cemi Køivice - Ostašovice a Køivice - Rašovice, na úpatí 
kopce Køivina, s výhledem na Køivice. Jedná se o poze-
mek, který není v souèasné dobì zahrnut v územním 
plánu k výstavbì.  Výmìra 4.209 m2.

cena: 70 000 Kè ev.è. 150955

Pozemek vhodný pro rekreaèní objekt v Orl. horách
v Deštném v Orlických horách - místní èást Mnichová. 
Velice hezké místo s výhledy do kraje, pøíjezd po èás-
teènì zpevnìné komunikaci, v okolí pouze nìkolik cha-
lup. Na pozemku torzo zemìdìlské budovy. Celková 
výmìra pozemku 6.293 m2.

cena: 650 000 Kè ev.è. 150957

Posledních nìkolik parcel v Týništi n. O. - 
Podboøí, v okrajové èásti mìsta, 20 km východnì od 
Hradce Králové. Ve mìstì kompletní obèanská vyba-
venost, výborná dopravní obslužnost, hezké lesnaté 
okolí. Lokalita urèena pro 26 volnì stojících domù, 12 
øadových domù a dva pùldomky. Veškeré sítì, nová 
komunikace. Výmìry cca 600 - 1080 m2.

cena: 990 Kè za m2 ev.è. 150837

Pozemek pro výstavbu v Jevanech, okr. Praha-východ
Pozemek v blízkosti Jevanského rybníka, Pražská ul., 
atraktivní lokalita cca 30 km od Prahy. Dle platného ÚP 
možnost nízkopodlažní zástavby (individuální rodinné 
domy, pøíp. rekreaèní, ubytovací objekty. Napojení na 
rozvod EL na hranici pozemku. Celková výmìra po-
zemku 3160 m2. 

cena: veøejná dražba ev.è. 043686
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Nemovitosti v síti INTERNET
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Co už nekoupíteRodinné domy
043233 Zemìdìlská usedlost Bašnice, okres Jièín 900 000 ideal-hk@idealnet.cz 495 538 690

043301 Rekonstruovaný øadový rodinný dùm Hoøice, okres JC 2,59 mil. ideal-hk@idealnet.cz 495 538 690

043571 Vesnické stavení v Loukonosech, okr. Kolín 530 000 ideal-hk@idealnet.cz 495 538 690

043595 Vìtší vila se zahradou, Hoøice, okres Jièín 3,5 mil. ideal-hk@idealnet.cz 495 538 690

043609 Rozestavìný rod. dùm Lukavec u Hoøic, okres Jièín 800 000 ideal-hk@idealnet.cz 495 538 690

150972 Prodej obytného domu v Rovni u Rychnova nad Knìžnou 1,1 mil. ideal-rk@idealnet.cz 602 144 832

180303 RD s vìtší stodolou a dílnou ve Slavoòovì u N.Mìsta n/M 795 000 ideal-nm@idealnet.cz 491 470 926

180314 Hrubá stavba RD v Benešovì u Broumova, okr. Náchod 650 000 ideal-nm@idealnet.cz 491 470 926

Byty
012451 Klidné 2+kk, 43 m2, Praha 6 Ruzynì ul. Ciolkovského 8 000/mìs ideal-ph@idealnet.cz 222 230 566

012452 Pronájem novostavby 2+kk/T, 52 m2, Praha 4 u IKEMU 9 500/mìs ideal-ph@idealnet.cz 222 230 566

012453 Novostavba 2+kk, 63 m/G, P9 Vysoèany 11 000/mìs ideal-ph@idealnet.cz 222 230 566

012454 Novostavba 2+kk, 67 m2/B, P9 Vysoèany 12 000/mìs ideal-ph@idealnet.cz 222 230 566

012455 Novostavba 3+kk, 97 m2 /B, P9 Vysoèany 16 000/mìs ideal-ph@idealnet.cz 222 230 566

043495 Nový byt 1+kk/B (37 m2), OV, HK - Malšovice, Rybova 1,85 mil. ideal-hk@idealnet.cz 495 538 690

043497 Nový byt 2+kk/B (48 m2), OV, HK- Malšovice - Rybova 2,45 mil. ideal-hk@idealnet.cz 495 538 690

043512 Nový byt 2+kk/L, 70 m2, OV, Praha 9 - Èakovice 2,65 mil. ideal-hk@idealnet.cz 495 538 690

150950 Zdìný byt 3+1 v Tøebechovicích p.O. - ul. Palackého 990 000 ideal-rk@idealnet.cz 602 144 832

150979 Zrekonstruovaný byt 3+kk v Týništi n. O, ul. Družstevní 1,36 mil. ideal-rk@idealnet.cz 602 144 832

180345 Pìkný byt 3+1 (63 m2) OV v Broumovì-Olivìtín, 4. patro 530 000 ideal-nm@idealnet.cz 491 470 926

180358 Pìknì vybavený a zrekonstr. byt 1+kk v N. Mìstì n/Met. 695 000 ideal-nm@idealnet.cz 491 470 926

290198 Byt 3+kk, Pardubice, ulice K Blahobytu 14 000/mìs ideal-pu@idealnet.cz 466 658 056

291237 Byt 1+kk Pardubice, Doubravice 700 000 ideal-pu@idealnet.cz 466 658 056

291244 Byt 2+kk Hradec Králové, historické centrum 7 100/mìs ideal-pu@idealnet.cz 466 658 056

291254 Byt 3+kk Pardubice, centrum 12 000/mìs ideal-pu@idealnet.cz 466 658 056

291256 Byt 3+kk v Pardubicích, ulice K Blahobytu 10 000/mìs ideal-pu@idealnet.cz 466 658 056

Chaty, chalupy, rekreace
043583 Roubená chalupa se zahradou, Vojice, okres Jièín 2,53 mil. ideal-hk@idealnet.cz 495 538 690

043617 Rodinný domek - chalupa v Žiželicích, okr. Kolín 560 000 ideal-hk@idealnet.cz 495 538 690

Komerèní nemovitosti
012339 Ojedinìlá nabídka kanceláøí na klíè, P10 Vršovice 10 500/mìs ideal-ph@idealnet.cz 222 230 566

012340 Ojedinìlá nabídka kanceláøí na klíè, P10 Vršovice 16 000/mìs ideal-ph@idealnet.cz 222 230 566

031269 Zaøízená restaurace s bowlingem v Libici nad Cidinou 4 mil. ideal-po@idealnet.cz 325 615 249

031294 Pronájem bytu a nebytových prostor v centru Podìbrad 4 000/mìs ideal-po@idealnet.cz 325 615 249

043397 Komerèní objekt (sklad, výroba) v centru Jaromìøe 4,9 mil. ideal-hk@idealnet.cz 495 538 690

043605 Objekt u námìstí v Novém Bydžovì, okr. HK 1,59 mil. ideal-hk@idealnet.cz 495 538 690

150904 Objekt obèanské vybav. v Týništi n. Orl. - Rašovicích 435 000 ideal-rk@idealnet.cz 602 144 832

150983 Dílenská èást prov. areálu s pozemky v Kostelci n. O., 2,15 mil. ideal-rk@idealnet.cz 602 144 832

180377 Pronájem prodejny (80 m2) v centru Náchoda, ul. Pražská 15 000/mìs ideal-nm@idealnet.cz 491 470 926

280095 Pronájem 55m2 nebytových prostor v Polièce s výlohou. 10 000/mìs ideal-pl@idealnet.cz 605 479 297

Pozemky
031240 Pozemek pro RD v Nebovidech-Hlubokém Dole u Kolína 950/m2 ideal-po@idealnet.cz 325 615 249

031265 Pozemek 4 491 m2 pro stavbu RD v Hradèanech u Žehunì 580 000 ideal-po@idealnet.cz 325 615 249

031279 Pozemek pro RD v Nebovidech-Hlubokém Dole u Kolína 650/m2 ideal-po@idealnet.cz 325 615 249

043534 Pozemek pro stavbu RD v Lípì u Hradce Králové 550/m2 ideal-hk@idealnet.cz 495 538 690

043656 Pozemek 972 m2 (sklad/výroba) v HK - Kladská ulice 1 506 600 ideal-hk@idealnet.cz 495 538 690

043657 Pozemek 1271 m2 (sklady/výroba) v HK - Kladská ulice 1 970 050 ideal-hk@idealnet.cz 495 538 690

043685 Stavební parcela v Chlumci nad Cidlinou, okr. HK 590 000 ideal-hk@idealnet.cz 495 538 690

180371 Pozemek Kunvald pro stavbu RD, chatu o výmìøe 2084 m2.  400/m2 ideal-nm@idealnet.cz 491 470 926

290327 Pozemek ke stavbì rodinného domu v obci Srch 1 500/m2 ideal-pu@idealnet.cz 466 658 056

Ostatní
290606 Samostatné garážové boxy Pardubice Polabiny 200 000 ideal-pu@idealnet.cz 466 658 056

RD Nepolisy

 Rekreaèní objekt Homyle

RD Nový Bydžov

RD v historickém centru HK

RD Police nad Metují

RD se zahradou Hoøice

Velký RD Kostelec nad Orlicí
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Na trhu nemovitostí od roku 1991 – vsaïte na tradici a úspìšnost
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poboèky

inzertní  místa

PRAHA 1
IDEAL REALITY RK spol. s r. o.
Štìpánská 39, 110 00 Praha 1
tel., fax: 222 230 566  
e-mail:  ideal-ph@idealnet.cz

PODÌBRADY
IDEAL REALITY Podìbrady s.r.o.
nám. TGM 1412/III, 290 01 Podìbrady
tel., fax: 325 615 249
e-mail: ideal-po@idealnet.cz

HRADEC KRÁLOVÉ
IDEAL REALITY Hradec Král. spol. s r.o.
Dukelská 95, 500 02 Hradec Králové
telefon: 495 538 690, 495 522 911
e-mail: ideal-hk@idealnet.cz

HOØICE
IDEAL REALITY Hradec Král. spol. s r.o.
Komenského 274, 508 01 Hoøice 
telefon: 603 584 273
e-mail: vyskocil@idealnet.cz

CHLUMEC NAD CIDLINOU
IDEAL REALITY Hradec Král. spol. s r.o.
Kozelkova 876/IV, 503 51 Chlumec n. C.
tel.: 603 156 462
e-mail: ideal-cc@idealnet.cz

POLIÈKA
Milan Teplý
Nádražní 312, 572 01 Polièka
telefon: 461 723 768
e-mail: ideal-pl@idealnet.cz

PARDUBICE
IDEAL REALITY
Smilova 485, 530 02 Pardubice
telefon: 466 658 056
e-mail: ideal-pu@idealnet.cz

RYCHNOV NAD KNÌŽNOU
Štìpán Tomašík  IDEAL REALITY-Rychnovsko 
Poláèkovo nám. 85, 516 01  Rychnov n. Knìž.
tel.: 602 144 832
e-mail: ideal-rk@idealnet.cz

TÝNIŠTÌ NAD ORLICÍ
Štìpán Tomašík  IDEAL REALITY-Rychnovsko
Komenského 107, 517 21 Týništì nad Orlicí
tel., fax: 494 377 565
e-mail: ideal-rk@idealnet.cz

NOVÉ MÌSTO NAD METUJÍ
DAVER s.r.o., Dukelská 662 
549 01 Nové Mìsto n. Met.
tel., fax: 491 470 926
e-mail: ideal-nm@idealnet.cz

NÁCHOD
DAVER s.r.o.
Palackého 83, 547 01 Náchod
telefon: 491 424 508
e-mail: ideal-na@idealnet.cz

BROUMOV
DAVER s.r.o., 
Protifašistických bojovníkù 211 
550 01 Broumov, tel.,fax: 491 426 104  
e-mail: ideal-br@idealnet.cz

ÈESKÁ SKALICE
DAVER s.r.o.
T. G. Masaryka 126, 552 03  È. Skalice
tel.: 491 470 926
e-mail: ideal-cs@idealnet.cz

Centrála sítì IDEAL REALITY CZ, s.r.o.

kanceláø PRAHA
Štìpánská 39, 110 00 Praha 1
telefon, fax: 296 226 626
e-mail: info@idealnet.cz

kanceláø HRADEC KRÁLOVÉ 
Dukelská 95, 500 02 Hradec Králové
telefon: 495 538 690 
e-mail: ideal-hk@idealnet.cz

  klasická realitní èinnost s úplným odborným a právním servisem
  prodej a pronájem všech druhù nemovitostí, privatizace bytového fondu
  naše služby zdarma až do úplné realizace Vaší zakázky
  rozsáhlá databáze zájemcù, vyhledávání nemovitostí podle zadaných požadavkù
  oceòování nemovitostí, provádìní veøejných dražeb, realizace zástav, konkurzy
  inzerujeme na nejlepším realitním serveru ÈR - www.reality.cz
  IDEAL REALITY Hradec Králové - èlen Asociace realitních kanceláøí ÈR a Evropského klubu realitních kanceláøí

Na trhu nemovitostí od roku 1991

PRAHA
Podìbrady Hradec Králové

Hoøice

Chlumec n. C.

Polièka

Rychnov n. Kn.
Týništì n. Orl.

Pardubice

Nové Mìsto n. Met.

Náchod
Nový Bydžov

Láznì Bìlohrad Èeská 
Skalice

Broumov

Seè

Dobruška

Kostelec n. O.

Vysoké Mýto
Choceò

Peèky

Nymburk

Kolín

Svitavy

Èeská Tøebová

Chcete  prodat nemovitost? Volejte zdarma zelenou linku 800 282 282


