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Dům v rekonstrukci, Chvaleč, okr. Trutnov
10 km SV od Trutnova. Větší obec. Pěkné okolí (Krkonoše 
i Adršpach. skály). Plocha: 9,85×8,45, zděný, podskle-
pený. Stáv. konstrukce v dobrém stavu, bez závad. Sítě: 
elektro a vodovod lze napojit, kanalizace: předp. vlastní 
ČOV. Pozemek: 749 m2. Po rekonstrukci vhodné k bydlení 
či rekreaci. ENB tř.G.

cena: 490 000 Kč            ev. č. 044108

RD v obci Semanín, 2 km od Č.Třebové, okr. UO
v centru obce, RD se skládá ze vstupní verandy, obýva-
cího pokoje (20m2), kuchyně (17m2), 3 pokojů (22m2, 
11m2 a 10m2), soc. zařízení, spíže a garáže s dílnou (cel-
kem 135m2). Vytápění ÚT- TP. V obci základní občanská 
vybavenost, BUS. Pozemek 1.383m2. Prodej v insolvenč-
ním řízení. ENB tř. G.

cena: 600 000 Kč ev.č. 044251

Pronájem obchodních prostor v centru N. Města n/M
Atrakt. prostory (až 55 m2) s výlohou v centru města v ul. 
T.G.M, u autobus. nádraží. K pronájmu variabilní prostory 
s využitím jako kanceláře, prodejna, sklad. prostory, dále 
k dispozici WC, kuchyňka a šatna. Zabezpečení el. signali-
zací. Prostory lze rozdělit na 2 samost. prostory. ENB tř. G.

cena: 1400 Kč za m2 rok ev.č. 180687

Rodinný dům, Bohdašín u Dobrušky, okr. RK
RD 3+1 s poz. celkem 749 m2 po část. rekonstr., s pěknou 
zahradou a garáží. 1 NP chodba se vstupem do garáže, 
prádelny a kotelny. 2 NP chodba, ložnice, koupelna, WC, 
kuchyň, pokoj a ob. pokoj. Z ob. pokoje je vstup na tera-
su, vpravo jídelna a kuchyň. Na RD navazuje zahrada se 
studnou. ENB tř. G.

cena: 1,25 mil. Kč ev.č. 180700

Bývalý mlýn po exluz. rekonstr., Miskolezy, okr.NA
Vybavený dům po kompl. a pečlivé rekonstr. na samotě s 
1,5 ha pozemků a to včetně vodního toku. Z původní bu-
dovy zůstalo obvod. a nosné zdivo a mlýn byt přestavěn 
na RD se 3 samost. velkými byty (524 m2) s vlastním plyn. 
vytápěním, rozvodem vody a elektřiny. Dům je zateplen, 
má nové IS.ENB tř. G.

cena: 7,9 mil. Kč ev.č. 180703

Nadstandardní usedlost Broumov – Nová Ves
Komplex 4 budov o zast. pl. 1.667 m2 s pozemky 4.424 
m2 prošel pečlivou a náročnou rekonstr. Jsou zachovalé 
stylové prvky, nové rozvody, omítky, podlahy, dlažby, okna, 
fasáda, žlaby, svody, je příprava pro velký bazén, mimo 
obyt. části jsou další nové byty 2+1 a 1+1, vše nutno vidět. 
ENB tř. G. 

cena: 10,5 mil. Kč ev.č. 180682

RD s garáží, N. Město nad Metují-Krčín
Třípodlažní RD (zast. pl. 110 m2) se samost. garáží a kol-
nou (55 m2), pozemek 782 m2 při výjezdu na Dobrušku. 
Původní stav, plastová okna, terasa a balkon. Dva sklepy, 
pergola s pěkným krbem. Předání dle dohody. ENB tř. G.

cena: 2,67 mil. Kč ev.č. 180669

Nadstand. zrekonstruovaný dům, N. Město n/Met.
Luxusně vybavený řad. dům s krásným krbem v podkroví 
(užitná pl. 280 m2), poz. 490 m2, 2 obytná NP+zrekonstru-
ované podkroví. V suterénu podnikatelské prostory s vlast-
ním vstupem, klidná zahrada, vše nutno vidět, PENB: G. 

Cena: 3,49 mil. Kč ev.č. 180655

Řadový RD se zahradou, Ostroměř, okr. Jičín
20 km JV od Jičína, v centru obce. Dobré spojení. Dispo-
zice: 2 pokoje, kuchyň, koupelna, spíž, chodba, plocha 
cca 70 m2. Suchý záchod. Prádelna a dřevníky. Sítě: plyn 
doveden na dům; vodovod: napojeno na obecní; vlastní 
studna (užitková). Opravy 1946-56. Lze ihned užívat k 
rekreaci. Pozemek: 395 m2. ENB tř.G.

cena: 590 000 Kč        ev. č. 044127

Rodinný dům v Hlušicích, okr. HK
Středisková obec 7 km západně od Nového Bydžova. 
Přízemní, nepodsklep. objekt obsahuje byt 3+1 s obytnou 
halou a přísl. Samostatná garáž se sklady. Vhodný k byd-
lení i rekreaci. Celk. pl. poz. 540 m2. ENB tř. G.

cena: 1,16 mil. Kč ev. č. 044280

Byt 3+1 v Dobrušce, ulice Za Universitou
Byt ve 4.NP zděného činžovního domu v blízkosti středu 
města, v klidné ulici. Celková užitná plocha 67 m2. Byt 
obsahuje vstupní chodbu, obývací pokoj s velkým balko-
nem, ložnici, dětský pokoj, kuchyň, spíž, koupelnu, WC a 
dva sklepy. Byt v osobním vlastnictví. ENB tř. G.

cena: 1,898 mil. Kč ev.č. 151204    

Byt 1+1 Pardubice, Ohrazenice - prodej
o celkové výměře 35,66 m2 v 1. NP domu, ulici Školská. 
Sestává z kuchyně (8,75 m2), pokoje (16,17 m2), koupel-
ny s WC (2,64 m2), předsíně (2,80 m2) a sklepa (5,30 
m2), situovaný na západ. Byt je velmi dobře udržovaný a 
je volný po dohodě. ENB G.

informace o ceně v kanceláři ev. č. 292381

Moderně přestavěný byt 3+1 v Týništi n. O., ul. Okružní
Byt v 9. podlaží revitalizovaného, panelového domu. Byt 
byl v roce 2013 kompletně zrekonstruován, včetně úpravy 
dispozičního řešení celkovým nákladem cca 600.000 Kč. 
Byt má dvě lodžie s výhledem na město. Užitná plocha 
obytných místností cca 60 m2, plus lodžie a sklep. Byt v 
osobním vlastnictví. Doporučuji prohlídku. ENB tř. C. 

informace o ceně v kanceláři ev.č. 151201

Byt 3+1 v Mladé Boleslavi
Byt 3+1 v čtyřpodlažním, podsklepeném, zděném domě 
v klidné ulici orientovaný na 2 světové strany, balkonem 
na západ do vnitrobloku s okrasnými porosty. Je dobře 
dispozičně řešen po modernizaci. Celková výměra bez 
balkonu 72,14 m2. V suterénu sklep 7,90 m2, na chodbě 
domu komora 1,10 m2. ENB tř. G.

cena: 2,83 mil. Kč  ev.č. 031435

Nový velký byt 5+kk (102,0 m2) u Hradce Králové
v Nepasicích, na klidném místě 7 km od HK, ve 2.. NP ro-
dinného domu, novostavba, vytápění ÚT+TUV - plyn, ENB 
tř. C. Dispozice obsahuje 2  byty 2+kk (35,8 m2) a 3+kk 
(63,0 m2), společnou chodbu a komoru - celkem užitná 
plocha 102 m2. V ceně je zahrnut spoluvlastnický podíl 
(id. 1/7) na pozemku (společná zahrádka, parkoviště).

informace o ceně v kanceláři       ev.č. 044282

Pěkná vila v centru města, Opočno, okr. RK
Větší RD se dvěma byty 2+1 a se samostatnou garáží, 
dílnou a cel. poz. 900 m2 se nachází nedaleko centra, 
v klidné a atrakt. části města. Dům je po část. rekonstr. - 
plast. okna, novější fasáda.., z osmdesátých let je garáž, 
topení (plynové), kanalizace..možnost většího pozemku. 
ENB tř. G. 

cena: 2,75 mil. Kč ev.č. 180704

Prvorepubliková rodinná vila, Jaroměř, Wolkerova ul.
z r. 1932 v klidné části, částečně podsklepená, v přízemí 
je byt 3+1 s přísl.(90m2), v 1.p. jsou 3 pokoje, lodžie, soc. 
zařízení(80m2), půda. vytápění ÚT -plyn, standardní stav s 
běžnou údržbou. Vhodné pro rodinné bydlení/podnikání 
(lék. ordinace ap.). Pozemek 1.204m2. ENB tř. G.

cena: 3,950 mil. Kč ev.č. 044260

Velký byt 3+1 v řadovém domě, Husova, Hořice, JC
25 km SZ od Hr. Králové. Roh ulic Táboritská a Husova. 
Uzavřený areál. Přízemní byt 3+1 s jídelnou (90 m2). 
Prodej podílu 3/8 na celém domě. Rekonstrukce: 1982, 
2006: koupelna a okna. Topení: aku kamna. Dispozice: 
předsíň, šatna, koupelna, WC, ložnice, kuchyň, jídelna, 
obývák. ENB tř.G.

cena: 1,5 mil. Kč ev.č. 044279

Starší 2 patrový dům, Žižkova ul., Hořice, okr. Jičín
25 km SZ od Hr. Králové, 250 m od centra. Řadový dům 
s menším dvorkem. Přízemí: neužívaný byt (4 místnosti) 
cca 90 m2. Patro: byt 3+1, koupelna, WC, do nedávna 
užívaný, cca 90 m2. Dále půda (lze vestavba). Pozemek: 
192 m2. Po opravách k bydlení, příp. kombinace bydlení a 
podnikání. ENB: tř.G.

cena: 1,65 mil. Kč ev.č. 044313

Byt 3+kk Pardubice, Jilemnického ulice
o výměře 64 m2, ve 3. patře zděného domu. Sestává z 
předsíně kuch. linkou se spotřebiči, dětského pokoje, OP 
propojeného s kuchyní, ložnice, koupelny a samostatné-
ho WC. K dispozici balkón a sklepní kóje. Nadstandardní 
rekonstrukce před 5 lety. ENB G.

informace o ceně v kanceláři ev. č. 292380
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Rekonstruovaný rodinný dům, Vysoká Srbská u Hronova
RD 3+1 s novou kuch. linkou a spotřebiči, plast. okny, 
novými rozvody elektro, vody, odpadu a topení v mědi na 
krb. kamna s výměníkem, v kuchyni i akum. kamna (níz-
ký tarif), 2 bojlery, ze 2/3 je nová střešní krytina. Garáž, 
zahrada s bazénem, příp. plynu, vodovod, el. 220/380 V, 
septik. ENB tř. G.

cena: 1.69 mil. Kč ev.č. 180734

Rodinný dům nebo chalupa v Hluboké
na pozemku o celkové výměře 523 m2. Sestává z obý-
vacího pokoje s kuch. koutem, tří pokojů, koupelny, WC, 
komory, sklepa, garáže, balkonu, kotelny a kůlny. Je vytá-
pěný lokálně kotlem na TP, krbová kamna v OP. U domu se 
nachází krásná zahrada. ENB G

cena: 1,5 mil. Kč ev. č. 290019

Dům na náměstí po rekonstrukci, Rokytnice v O.h. okr. RK
15 km V od Rychnova n/K. Centrum. Po totální rekonstruk-
ci (2010). Sklepy (101 m2). Přízemí: prodejna se zázemím 
(114, 6 m2). Patro: dva byty (celkem 107 m2). Podkroví: 
byt (123 m2). Vodovod, kanalizace. Vytápění plynové 
(nádrže). Pozemek: 696 m2. Lze dokoupit další pozemky. 
Výborná poloha a stav. ENB tř. G.

cena: 5,3 mil. Kč ev. č. 043928

Bývalá pekárna a dům Milíčeves-Slatiny, okr. Jičín
7 km J od Jičína. Dispozice: pekárna se zázemím; 3 míst-
nosti (dříve byt). Patro: sklad, dále 6 místností (byt). Zast. 
plocha: cca 350 m2. Dále: kolny, býv. stáje a prádelna. 
Vodovod: studna, kanalizace: dešťová, plyn: lze napojit. 
Pozemek celkem: 2215 m2. Po opravách vhodné na by-
dlení a podnikání. ENB tř.G.

cena: 1,5 mil. Kč ev. č. 044018

Komerční objekt v Lišicích, okr. HK
Objekt bývalého hostince s obchodem uvnitř malé obce, 5 
km záp. od Chlumce n.C. Dnes užíván pro drobnou výrobu 
s kancelářemi a soc. zázemím. El. 220/380V, vodovod, 
vytáp. LTO. Celk. pl. poz. 820 m2. 

cena: 1,19 mil. Kč ev. č. 044274

Rekreační chata v obci Lštění Zlenice
jenom 100 m od pláže na břehu Sázavy, u hotelu Kormo-
rán. Chata je zděná, jednopodlažní, část. podsklepená, 
sestává z obytné místnosti s kuch. koutem, ložnice, soc. 
zařízení a terasy. Na pozemku o výměře 341 m2 se nachá-
zí zděný dřevník. ENB G.

informace o ceně v kanceláři ev. č. 290418

Vybavená chata s pergolou a lesem, N. Město n. Metují
Větší chata (zast.38 m2) s cel. poz. 2203 m2 v klidné čás-
ti - Na Bobečku. V ceně les (1636 m2), pergola s krbem, 
kolny.. Disp.: chodba, WC, ob. pokoj s krbem. Podkroví: 
ložnice. Suterén: garáž, sklep, kuchyň, sprch. kout s boj-
lerem, spíž. Topení UT na TP, voda veř. i užitk., el. 220/380 
V, jímka.

cena: 1,75 mil. Kč ev.č. 180731

Rekreační chata, Vysoká Srbská - Hronov
Dřevěná, zateplená chata na podezdívce o ZP 51 m2, se 
zahradou 437 m2 (ovocné stromy, kolna na otop). Je 
obklopená loukami a lesy nabízí výlety do krásného okolí. 
Disp. obytné místnost s krbem a kk, předsíň se schodiš-
těm do podkroví (pokoj, úložné prostory a lodžie). Suchý 
záchod přístupný zvenčí, možnost vybudování koupelny.

cena: 630 000 Kč ev.č. 180678

Starší dům-chalupa Stračovská Lhota, Mžany, okr.HK
15 km SZ od HK a 9 km J od Hořic. Klidná část. K opravě 
či rekonstrukci. Dispozice: chodba, komora, dva sklady, 
obytná kuchyň, pokojík, chlév a stodola (celkem: 157 
m2). Sítě: nová el. přípojka, vl. studna (lze vodovod), plyn: 
napojeno, kanalizace: není. Pozemek celkem: 875 m2. 
ENB tř. G.

cena: 750 000 Kč ev.č. 044300

Rodinný dům k rekreaci Čermná nad Orlicí, okr. RK
v části Malá Čermná, 30 km od Hradce Králové, přízemní, 
částečně podsklepený dům k rekreaci, převážně v pů-
vodním  provedení, dobrý stav, dispozice: chodba, pokoj, 
kuchyňka, koupelna, WC, dále sklípek, stodola, kolna. 
Vlastní studna, EL 220/380 V, plyn v ulici. Pozemky cel-
kem 1133 m2.ENB není nutná

cena: 640 000 Kč                ev.č. 044284

Rodinný dům se zahradou Deštné v Orlických horách
RD (4+1 a 2+1), zast. pl. 130 m2, poz. 809 m2 v klid. 
části, 200 m od centra, nově zateplen, v ob. pokoji plast. 
okna. Disp.: 1NP - spíž, kuchyň, ob. pokoj, pokoj, ložnice, 
koupelna s WC a pokoj. V 2NP kuchyň, ob. pokoj, ložnice 
a koupelna s WC. Suterén - garáž, dílna, kotelna, uhelna, 
sklep. ENB tř. G.

cena: 3,5 mil. Kč ev.č. 180729

Řadový rodinný dům, N. Město nad Metují - Krčín
ŘD s cel. poz. 266 m2 s plast. zvukotěs. okny, novou kry-
tinou a komíny. Disp.: chodba, vlevo kuchyň a ložnice po 
16 m2, vpravo ob. pokoj o 18 m2. Dále je koupelna, WC a 
vchod do sklepu. Před koupelnou je vstup na půdu, která 
je k vestavbě. Za domem dvorek s menší garáží a zahra-
da. ENB tř. G.

cena: 1,9 mil. Kč ev.č. 180718

Dvougenerační RD, Bukovice u Police nad Metují
Větší RD z r.1980 se 2 byty 3+1, 2 garáže a poz. (cel. 785 
m2) v klid. části. Disp: 1 NP - veranda, chodba, 2 pokoje a 
koupelna s WC, ob. pokoj a kuchyň. 2 NP - chodba, pokoj, 
kuchyň, navazuje  další pokoj, všechny s balkonem, vlevo 
je pokoj, koupelna a WC. Půda k vestavbě, RD podskle-
pen. ENB tř. G.

cena: 2,49 mil. Kč ev.č. 180724

Dvougener. dům s velkým pozemkem, Náchod-Branka
Větší RD (2+1 a 2+1) s cel. poz. 1.587 m2 v klidné části. 
Dům s novější střešní krytinou. Disp.: přízemí - chodba, 
kuchyň, ob. pokoj, ložnice, koupelna a WC. V 1. patře je 
též kuchyň, ob. pokoj s pěkným krbem, ložnice, koupelna 
a WC. Půda vhodná k vestavbě. Dům je celý podsklepen. 
ENB tř. G.

cena: 2,65 mil. Kč ev.č. 180713

Rodinný dům s garáží, Malé Poříčí u Náchoda
ŘD s cel. poz. 1022 m2 na slun. místě a poblíž lesa. Jedná 
se o garsonku s kotelnou po část. rekonstr. v přízemí a  
kompl. rekonstr. byt 3+1 v 1. patře. Dále je součástí pro-
deje garáž a spoluvlastnický podíl na spol. částech domu 
a st. pozemku o výměře 164 m2. Na zahradě je zděný 
bazén. ENB tř. G.

cena: 1,99 mil. Kč ev.č. 180717

Pozemek pro stavbu RD v Kutné Hoře - Kaňku
Pozemek v mírném jižním svahu s výhledem na Kutnou 
Horu. Ze dvou bočních a přední strany ohraničen místní 
slepou komunikací. Provedeny přípojky el. energie a ply-
nu, v komunikaci veřejný vodovod a kanalizace. Jedná se 
o zbořeniště a zahradu. Výměra 1645 m2. 

cena: 1 490 Kč za m2 ev.č. 031330
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Na trhu nemovitostí od roku 1991– vsaďte na tradici a úspěšnost
Chcete prodat nemovitost? Volejte 603 269 139

Centrála

Praha
Hradec Králové

Hoøice

Chlumec
n. Cidl. Pardubice

Podìbrady
Týništì n. Orl.

Náchod

Nové Mìsto
nad Met.

Èeská Skalice

Èervený Kostelec

Magazín IDEAL REALITY, firemní realitní magazín, vychází 2x ročně v nákladu 20 000 ks,  
redakce a technická příprava: IDEAL REALITY CZ, s. r. o., Štěpánská 39, 110 00 Praha 1,  
sazba a předtisková příprava Pep-in, s. r. o., distribuce: kanceláře sítě realitních kanceláří IDEAL REALITY

 na trhu nemovitostí od roku 1991
 klasická realitní činnost,  

úplný odborný a právní servis
 naše služby zdarma  

až do úplné realizace vaší zakázky
 oceňování nemovitostí, provádění 

veřejných dražeb, realizace zástav
 rozsáhlá databáze zájemců,  

vyhledávaní nemovitostí
 IDEAL REALITY Hradec Králové –  

člen Asociace realitních kanceláří ČR  
a Evropského klubu realitních kanceláří

IDEAL REALITY
SÍŤ REALITNÍCH KANCELÁŘÍ

Najdete nás
také nově  
na Facebooku:
IDEAL REALITY

ideal-po@idealnet.cz 325 615 249 vagner@idealnet.cz 603 573 127 vyskocil@idealnet.cz 603 584 273 ideal-hk@idealnet.cz 603 156 462

vyskocil@idealnet.cz 603 584 273 ideal-hk@idealnet.cz 603 573 129

ideal-rk@idealnet.cz 602 144 832 ideal-pu@idealnet.cz 605 261 723aulichova@idealnet.cz 732 257 957 aulichova@idealnet.cz 732 257 957

IDEAL REALITY Pardubice s.r.o.
telefon: 731 443 743, ideal-pu@idealnet.cz, www.idealnet.cz

7,599 mil. Kè

RD V HRADCI KRÁLOVÉ

� Svobodné Dvory
dvoupodla�ní 5+1�
u�itná pl. 160 m� 2

� 2x koupelna s WC
pozemek 804 m� 2

ENB G�

Pozemek pro výstavbu RD v Poděbradech-Kluku
Velký poz. nepravid. tvaru na Z předměstí 400 m od jeze-
ra a necelé 2 km od centra. Klidná lokalita zástavby RD, 
přístup nezpev. komunikací ve vlastnictví města. Sestává 
ze dvou sousedících parcel, pravý pozemek rezervován, 
k prodeji levý výměry 780 m2. Předjednána možn. napoj. 
na inž. sítě. Dle schváleného ÚP určeno pro zástavbu RD. 

cena: 2 380 Kč za m2 Kč ev.č. 031423

Pozemek pro výstavbu RD v Hořicích
24 km od Hradce Králové, atraktivní lokalita s výhledem 
do kraje, jižní svahy v severní části Hořic, Švestková ul., 
výměra pozemku 909 m2, stavební povolení na dvou-
podlažní rodinný dům.Veškeré inženýrské sítě - přípojky 
provedeny, nová komunikace - Švestková ulice.

informace o ceně v kanceláři  ev.č. 043984

Stavební pozemek pro RD, Ostroměř, okr. Jičín
17 km JV od JC a 5 km Z od Hořic. Při V okraji. V obci 
základní vybavenost. Pozemek v zastavěné části obce 
(ul. T.G.Masaryka), určen k zástavbě rod. domem. Kolem 
pozemku vedou veškeré sítě (vodovod, kanalizace s ČOV, 
plyn, elektřina). Výměra: 612 m2. Další podrobnosti při 
prohlídce.

cena: 590 000 Kč ev.č. 044277

Stavební pozemek v Písku, okr. HK
Klidná obec 4 km východně od Chlumce n.C. Zastávka 
vlaku 400 m. Pozemek určen ke stavbě rodinného domu, 
na hranici parcely vodovod, plyn, el., kanalizace do vlastní 
ČOV. Celk. pl. poz. 991 m2.

cena: 690 tis. Kč ev. č. 044296

Pozemek pro výstavbu RD, Skaštice, okr. Kroměříž
5 km SV od Kroměříže a cca 4 km od Hulína. Cca 400 
obyvateli. V obci: prodejna, hospoda, školka, lékař. Spoje-
ní: autobus. Dobré napojení na dálnici D1. J okraj obce. 
Přístup z veřejné  komunikace.  U pozemku vedou veškeré 
sítě . Územní plán: zóna bydlení individuální. Výměra po-
zemku: 1746 m2.

cena: 300 Kč za m2 ev.č. 044298

Pozemek 1.383m2 se starším RD,Semanín u Č.Třebové
pozemek pro výstavbu nového RD (možno rozdělit i na 2 
stavební pozemky) v centru obce. Na pozemku se nachá-
zí původní  starší RD 4+1 s garáží. Inženýrské sítě:  elektro, 
veřejný vodovod, kanalizace. V obci základní občanská 
vybavenost. Celkem plocha 1.383m2. Prodej v insolvenč-
ním řízení. ENB: G.

cena: 600 000 Kč ev.č. 044306

Pozemky pro výstavbu RD v Lípě n.O.–Dlouhá Louka
Dva pozemky o výměrách 2.116 m2 a 1.854 m2. Ke kaž-
dému bude prodán podíl o velikosti 1/2 na přístupovém 
pozemku o výměře 770 m2. Pozemky jsou územním plá-
nem určeny k výstavbě rodinných domů. Území lze napojit 
na elektřinu a plyn, případně veř. vodovod. Možnost koupit 
i jako celek. 

cena: 280 Kč za m2 ev.č. 151093

Pozemky pro komerční účely v Pardubicích
Lukrativní pozemky pro komerční využití v blízkosti centra. 
Pozemky jsou dle ÚP v zastavitelném území ve funkční 
ploše výroba lehká - jsou tedy určeny k zastavění stav-
bami pro výrobu, stavební výrobu, skladování,... Celková 
plocha 4120 m2.

informace o ceně v kanceláři ev. č. 290349

Stavební pozemek, Provodov
Stavební pozemek pro výstavbu rodinného domu o veli-
kosti 2.500 m2 v Provodově, v klidné lokalitě s nádherným 
výhledem na nádrž Rozkoš. Pozemek je mírně JZ svažitý 
a částečně navazuje na stávající zástavbu. IS - VO a EL 
v místě. Přístup zajištěn po obecní zpevněné komunikaci. 

cena: 480 Kč za m2 ev.č. 180477

Stavební pozemek, Miskolezy
pozemek s možností výstavby rodinného domu o velikosti 
5.057 m2 v Miskolezích. Pozemek je rovinatý, inženýrské 
sítě jsou v místě, kromě kanalizace, která bude v blízké 
době řešena obcí. Přístup je z hlavní komunikace, mož-
nost rozdělení parcely na více stavebních pozemků. 

cena: 398 Kč za m2 ev.č. 180478
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