výbìr z aktuální nabídky JARO/LÉTO 2014

Pozemky s nabídkou výstavby RD ve Starém Vestci
25 km od Prahy, 1 km od D11, zainvestovaná lokalita
Bližší info tel. 603 581 966 nebo e-mail ideal-po@idealnet.cz.

Na trhu nemovitostí od roku 1991– vsaïte na tradici a úspìšnost
Chcete prodat nemovitost? Volejte zdarma 800 282 282

Jak služba funguje
Informace o zmìnách jsou zasílány dle žádosti
uživatele do datové schránky, e-mailem nebo SMS.
SMS jsou zasílány pouze do zemí Evropské unie.
Pokud má zájemce aktivní datovou schránku,
mùže si službu zøídit pøes webovou aplikaci bez
nutnosti návštìvy katastrálního úøadu. V ostatních
pøípadech lze o zøízení služby žádat osobnì na
kterémkoli katastrálním úøadu, žádosti jsou vyøizovány na poèkání. Služba se aktivuje zpravidla do
24 hodin po zaplacení úplaty. Žádost o zøízení lze
zaslat také písemnì na adresu Èeského úøadu zemìmìøického a katastrálního.
Podmínkou zøízení služby je prokázání totožnosti. Pøi podání žádosti prostøednictvím webové
aplikace, se totožnost žadatele ovìøí pøes jím zadanou datovou schránku, pøi podání osobnì ovìøí totožnost katastrální pracovištì podle dokladu totožnosti, pøi zaslání v listinné podobì musí být žádost
opatøena úøednì ovìøeným podpisem žadatele.
Pøi zøízení služby je uživateli založen zákaznický úèet, ve kterém jsou ukládány všechny zprávy,
které uživateli byly zaslány a který je možno dále
obsluhovat pøes aplikaci dostupnou na adrese
https://ozs.cuzk.cz bez nutnosti návštìvy katastrálního úøadu. Pøihlašovací údaje k zákaznickému
úètu jsou uživateli pøedány po zøízení služby.

Úplata za službu
Za zøízení služby je stanoven poplatek, jehož
výše závisí na poètu sledovaných nemovitostí, tedy
nemovitostí, které jsou ve vášem vlastnictví, nebo

Prodáno
Prodáno
Prodáno

Rozestavìný rodinný dùm v Lukavci u Hoøic

Zdìná chata v Novém Mìstì nad Metují

Prodáno

Žádost o zøízení služby tak mùže mj. podat
vlastník, zástavní nebo podzástavní vìøitel, oprávnìný z vìcného bøemene, oprávnìný z pøedkupního práva ujednaného jako vìcné právo. Služba
bude uživatele automaticky informovat o tom, že
došlo u sledované nemovitosti ke zmìnì v katastru nemovitostí (stavba, která je souèástí pozemku
není samostatnì sledovanou nemovitostí). Tím se
rozumí vyznaèení upozornìní, že právní vztahy
jsou dotèeny zmìnou (tj. zaplombování), provedení vkladu, provedení záznamu, zápis poznámky.

Rodinný dùm s bazénem v HK-Malšovicích

Byt 3+1 s garáží v Hoøicích

Prodáno

Komu se služba poskytuje

k nimž máte zapsáno jiné vìcné právo. V pøípadì,
že takovýchto nemovitostí je nejvýše 20, je poplatek
jednorázový a jeho výše èiní 200 Kè. Každý rok poskytování služby dojde ke kontrole, zda jste nepøekroèili poèet sledovaných nemovitostí. V pøípadì, že
poèet sledovaných nemovitostí pøesáhne 20, platí
uživatel služby 10 Kè za sledování každé nemovitosti za jeden rok (napø. pøi poètu 25 sledovaných
nemovitostí tak zaplatíte každoroènì 250 Kè).
I pokud si službu sledování zmìn nezøídíte,
od 1. 1. 2014 vás katastrální úøad vždy informuje
o vyznaèení tzv. plomby, tedy o skuteènosti, že nemovitosti jsou dotèeny zmìnou, a to nejpozdìji den
poté, co ke zmìnì došlo. O této skuteènosti neinformuje katastr nemovitostí všechny úèastníky øízení,
ale pouze ty osoby, jejichž práva zapsaná v katastru se mají podle navrhovaného zápisu zmìnit nebo
zaniknout. V pøípadì podvodného podání návrhu
na vklad týkajícího se práva k váší nemovitosti tak
budete mít možnost se proti takovému zápisu bránit ještì pøed rozhodnutím o povolení vkladu.
Pokud si zøídíte službu sledování zmìn, budete
informováni o vyznaèení plomby pouze prostøednictvím této služby. Pokud službu sledování zmìn
nebudete mít zøízenu, budete informováni prostøednictvím datové schránky èi doporuèeným dopisem
(pokud datovou schránku zøízenu nemáte). Doporuèený dopis vám bude zaslán na adresu trvalého pobytu (pøípadnì na adresu bydlištì v cizinì,
pokud nemáte v ÈR trvalý pobyt), právnické osobì
pak na adresu sídla. Dopis nelze zaslat na doruèovací adresu, a to ani pokud byste ji mìli evidovanou
v evidenci obyvatel. V pøípadì, že se nezdržujete na
adrese trvalého bydlištì, tak doporuèujeme zøízení
služby sledování zmìn èi zøízení datové schránky.
Souèasnì se zasláním informace o zaplombování do datové schránky èi doporuèeným dopisem
mùžete navíc zažádat o zaslání elektronickou poštou èi SMS zprávou, a to vyplnìním údajù do návrhu na vklad pro konkrétní vkladové øízení.

Rodinný dùm v Dobrušce

Zmìny v nastavení služby
Zmìny kontaktních údajù, zmìna nebo obnova pøístupového hesla, nastavení nebo zmìna fakturaèní adresy apod. lze provést pøímo v aplikaci
služby bez nutnosti návštìvy katastrálního úøadu.
Žádost o zmìnu lze podat také osobnì na kterémkoli katastrálním úøadu nebo písemnì na adresu
Èeského úøadu zemìmìøického a katastrálního.
I v tomto pøípadì je podmínkou provedení zmìny
prokázání totožnosti.
Zdroj: www.cuzk.cz

Poloroubená chalupa Bystré u Stárkova (okr. NA)

Prodáno

Od 1. 1. 2014 poskytuje Èeský úøad zemìmìøièský a katastrální tzv. službu sledování zmìn v katastru nemovitostí. A to podle § 55 odst. 6 zákona
è. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí osobám,
které mají vìcné právo k dotèeným nemovitostem
nebo úèastníkùm øízení o takovém právu.

Prodáno

Bojíte se krádeže vaší nemovitosti
nebo neoprávnìné manipulace s ní?

Co už nekoupíte

Rodinný dùm, Kramolna u Náchoda
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Kompletní nabídku nemovitostí najdete na www.idealnet.cz

Na trhu nemovitostí od roku 1991– vsaïte na tradici a úspìšnost
Chcete prodat nemovitost? Volejte zdarma 800 282 282
ideal-po@idealnet.cz

325 615 249

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

poboèky
inzertní místa

kanceláø PRAHA
Láznì Bìlohrad

Pronájem komerèního areálu Praha - Hrdloøezy
Hlavní budova 3 samostatné kanceláøe a 2 byty 3+kk.
Prosklený prodejní prostor 72 m2. Ve dvoøe 8 dílen/
skladù o výmìrách 37-81 m2 a pùdní prostor. Vytápìní
ústøední plynovými kotli,prodejní prostor klimatizace.
Celý areál po rekonstrukci.Pronájem celého areálu
140 000 Kè/mìs + DPH + energie.
cena: od 150 Kè za m2 mìsíènì
ev.è. 031372
ideal-hk@idealnet.cz

495 538 690

Hoøice

Štìpánská 39, 110 00 Praha 1
telefon: 270 004 712
e-mail: info@idealnet.cz

Nymburk

PRAHA

Èeská
Skalice

Podìbrady

Náchod
Nové Mìsto n. Met.

Nový Bydžov

Hradec Králové

Dobruška

Rychnov n. Kn.
Peèky

kanceláø HRADEC KRÁLOVÉ
Dukelská 95
500 02 Hradec Králové
telefon: 495 538 690

Chlumec
n. Cidl.

Týništì n. Orl.

Pardubice
Kolín

Kostelec n. O.
Choceò
Vysoké Mýto
Èeská Tøebová

Seè

Svitavy

e-mail: ideal-hk@idealnet.cz

Polièka

Na trhu nemovitostí od roku 1991
Nový rodinný dùm v Hoøicích, okr. Jièín,
24 km od Hradce Králové, atraktivní lokalita - jižní svahy
v severní èásti Hoøic, Švestková ul. Dispozice 6+kk s
pøíslušenstvím a terasou - podlahová plocha celkem
264,1 m2 + terasa 12,8 m2. ÚT-podlahové topení. Pozemek celkem 907 m2, možnost krytého garážového
stání/garáže.
informace o cenì v kanceláøi
ev.è. 043985
nekola@idealnet.cz

603 234 176

ideal-hk@idealnet.cz

495 538 690

Rodinný dùm v Pøevýšovì, okr. HK
Patrový rodinný dùm v centru klidné, dobøe vybavené
obce, 2 km od dálnice D 11, 4 km od Chlumce n.C. Obsahuje byt 5+1 s pøísl. a ve dvoøe hospodáøské objekty.
Veškeré inž. sítì, celk. pl. 1748 m2.

ideal-hk@idealnet.cz

495 538 690

ev. è. 043907

cena: 2,5 mil. Kè

ev. è. 043920

603 573 129

ideal-rk@idealnet.cz

602 144 832

ideal-rk@idealnet.cz

Rodinná vila v Hradci Králové, Vydrova ul.
klidná èást Pražského Pøedmìstí, klasická prvorepubliková stavba se 2 byty 2+1 s pøísl. a volnou pùdou
vhodnou k vestavbì. Nová dvojgaráž s aut. vraty. Po
rekonstrukci vhodné pro reprezentativní bydlení nebo
podnikání. Objekt volný. Pozemek celkem 465m2.
cena: 6,5 mil. Kè

ev.è. 043988

ideal-nm@idealnet.cz

602 204 002

Velký øadový dùm v atrakt. lokalitì N. Mìsta n/M
Velký RD, klidná èást mìsta, 3 obytná podlaží+podkroví, za domem pìkná okras. zahrada. Disp.: 1 NP-hala,
sauna, bazének, WC, sklepy, kotelna, garáž. 2 NP-velký
ob. pokoj s krbem, jídelna, kuchyò. 3 NP-koupelna s
WC, 3 pokoje. Podkroví-2 pokoje a pùda
cena: 3,2 mil. Kè

ideal-hk@idealnet.cz

Dùm na námìstí po rekonstr., Rokytnice v O. h. okr. RK
15 km V od Rychnova n/K. Centrum. Po totální rekonstrukci (2010). Sklepy (101 m2). Pøízemí: prodejna se
zázemím (114, 6 m2). Patro: dva byty (celkem 107 m2).
Podkroví: byt (123 m2). Vodovod, kanalizace. Vytápìní
plynové (nádrže). Pozemek: 696 m2. Lze dokoupit další
pozemky. Výborná poloha a stav.
cena: 8 mil. Kè
ev. è. 043928

Prùmyslový areál Peèky, okres Kolín, 7,2 ha
Jedná se o výrobní areál ve velmi dobrém stavu u obchvatu mìsta Peèky, 15 km SZ od Kolína, jehož souèástí je i prodej strojní technologie, která byla urèena pro
strojní výrobu náøadí. Celková užit. pl. budov 23.700
m2. Možný prodej i po èástech.
informace o cenì v kanceláøi

Q klasická realitní èinnost s úplným odborným a právním ser visem
Q prodej a pronájem všech druhù nemovitostí, privatizace bytového fondu
Q naše služby zdarma až do úplné realizace Vaší zakázky
Q rozsáhlá databáze zájemcù, vyhledávání nemovitostí podle zadaných požadavkù
Q oceòování nemovitostí, provádìní veøejných dražeb, realizace zástav, konkurzy

ev.è. 180506

Pronájem kvalitních prostor v Dobrušce – Mìlèanech
Dvoupodlažní administrativní budova, s menším skladovým zázemím. Objekt z vìtší èásti zaøízen kvalitním
kanceláøským nábytkem a klimatizován. Celková užitná
plocha cca 1.350 m2. Datové rozvody, plynové ÚT, EZS.
cena: 40.000 Kè mìsíènì
ideal-pu@idealnet.cz

Dùm v Kostelci nad Orlicí, ulice Havlíèkova
Za domem prostorná, klidná zahrada. Dispozice v
pøízemí 4 pokoje, koupelnu, WC a chodbu. V podkroví jeden pokoj. Pozemek celkem 576 m2. Zast. plocha
domu 165 m2. Nová støešní krytina. Dùm vhodný k
bydlení, nebo podnikání.

603 234 176

Prùmysl.areál Hrádek nad Nisou, okr. Li, 7,2 ha
Jedná se o vìtší výrobní areál v Louèné ulici, pøi SZ
okraji obce s cca 7.600 obyvateli v okr. Liberec, cca
15km SZ od Liberce a cca 4km od Zittau (SRN) a cca
2 km od hranic s PL. Užit. pl. budov 18.400 m2. Možný
prodej i po èástech.

aulichova@idealnet.cz

informace o cenì v kanceláøi

ev. è. 043972
732 257 957

Rodinný dùm, Hronov
RD 4+kk v klidné lokalitì Pøíènice o podl.ploše 160 m2.
U domu je postavena garáž, za kterou je umístìna zahrada 544 m2. Vytápìní - ústøední na TP a plyn. Suterén,
I. nadzemní podlaží a obytné podkroví.

ev.è. 151040

Cena: 1,5 mil. Kè

ev.è.: 151052

cena: 1,99 mil. Kè

ev.è. 180499

605 261 723

ideal-pu@idealnet.cz

731 443 743

ideal-pu@idealnet.cz

605 261 723

Rodinný dùm Pardubice, Jesnièánky
podsklepený dvoupatrový RD, kolaudace 1998. Pøízemí - garzoniéra s vl. soc. zaøízením, hala, kuchyò,
jídelna, OP s krbem. 1. patro - 4 ložnice a 3 koupelny s
WC. Suterén - spol. místnost s krbem, kuch., bazénem,
sprchou, WC, sklady a sklepy. Garáž.
cena: 5,7 mil. Kè

602 144 832

nekola@idealnet.cz

ev. è. 290002

Byt 2+1 Pardubice, centrum
ve 4. NP zatepleného zdìného domu, ul. 17. listopadu.
Byt po renovaci, plastová okna, vymìnìné interiérové
dveøe, dlažby ve všech místnostech, v pokojích døevìné
parkety. Celk. plocha bytu èiní 50 m2, k bytu náleží balkon. K dispozici komora v bytì.
cena: 1,5 mil. Kè

Kompletní nabídku nemovitostí najdete na www.idealnet.cz

ev. è. 292306

Byt 2+1 Chrudim, Palackého tøída
v 1. NP zdìného domu, po kompletní nadstandardní
rekonstrukci. Místnosti bytu jsou situovány na V - 2
ložnice a Z - obyvatelná kuchyò. Celk. podl. plocha èiní
57,15 m2. V cenì bytu je i na míru vyrobený nábytek.
Dùm má novou støešní krytinu a fasádu.
cena: 1,382 mil. Kè

ev. è. 292313
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Na trhu nemovitostí od roku 1991– vsaïte na tradici a úspìšnost
Chcete prodat nemovitost? Volejte zdarma 800 282 282
ideal-po@idealnet.cz

325 615 249

Pronájem, studentský byt 7 lùžek
For rent 7 beds appartment for students in Podìbrady.
Plnì vybavený nový byt 4+kk se 3 ložnicemi (3+2+2
lùžka). V cenì veškeré energie a internet.

cena: 5 000 Kè za osobu a lùžko
ideal-hk@idealnet.cz

ev.è. 031350

ideal-hk@idealnet.cz

495 538 690

Byt 3+kk, 80 m2, Smidary
Družstevní byt 3+kk v pøízemí dvoupodlažního, nepodsklep. objektu, pøi okraji obce. Byt možno pøevést do os.
vlastnictví. Dobøe vybavená obec, obchod, služby, ZŠ,
MŠ. 6 km sev. od Nového Bydžova
cena: 710.000 Kè

ev. è. 043849

ideal-hk@idealnet.cz

603 573 129

Nový byt 3+kk, 80m2, Hradec Král.- Malšovice
Ve zrekonstr. cihlovém domì s vlastní zahradou, ul. Na
Kotli, byt v 1. nebo 2.podlaží po kompletní rekonstrukci, nadstand. provedení koupelny, v cenì nová kvalitní
kuch. linka se spotøebièi a vest. skøínì, zajištìné parkování. Celkem 80m2.
cena: 2,9 mil. Kè

ev.è. 043886

603 573 129

ideal-hk@idealnet.cz

603 573 129

Nový byt 4+kk, 90m2, Hradec Král.- Malšovice
Ve zrekonstr. cihlovém domì s vlastní zahradou, ul.
Na Kotli, byt ve 2.podlaží s balkonem po kompletní rekonstrukci, nadstand. provedení koupelny, v cenì nová
kvalitní kuch. linka se spotøebièi a vest. skøínì, zajištìné
parkování. Celkem 90m2.
cena: 3,15 mil. Kè

ev.è. 043892

ideal-hk@idealnet.cz

495 538 690

Nový podkrovní byt 4+kk, Hradec Král.- Malšovice
Ve zrekonstr. cihlovém domì s vlastní zahradou, ul. Na
Kotli, kompletnì nový podkrovní byt(77m2) s úložným
prostorem (15m2), klima, nadstand. koupelna, v cenì
nová kvalitní kuchyòská linka se zákl. spotøebièi a vestavìná skøíò v pøedsíni, zajištìné parkování. Celkem
77m2+15m2.
cena: 3,5 mil. Kè
ev.è. 043893

Byt 3+1/L v OV, Hradecká, Hradec Králové
V J èásti mìsta, 3.NP (výtah). Dùm z r. 1980, v r. 2010:
výmìna oken, rozvody vody, oprava lodžií. Dále nová
kuch. linka. Dispozice: 3+1, šatna, lodžie a sklepní
kóje. Výmìra bytu celkem: 68,59 m2. Velmi dobrý stav.
Klidné místo, MHD 50 m. Parkování: u domu. Škola,
školka poblíž.
cena: 1,80 mil. Kè
ev. è. 043948

ideal-hk@idealnet.cz

ideal-hk@idealnet.cz

603 573 129

Byt 2+1, 69m2,DV, Hradec Král.- Štefánikova
ve 2. patøe revitalizovaného panelového domu s výtahem, byt po rekonstrukci. K bytu náleží komora, lodžie,
sklep. Na dùm navazuje rozsáhlý lesopark. Vlastní,
dobøe fungující byt. družstvo. Byt k dispozici do cca 1
mìsíce od zaplacení. Celkem byt 69m2.
cena: 1,79 mil. Kè

ev.è. 043958

ideal-hk@idealnet.cz

495 538 690

Byt 3+1, 60,3 m2, Hradec Králové, Slezské Pøedm.
v klidné lokalitì (ul.Bratøí Štefanù), byt 3+1 v osobním
vlastnictví, ve 3.NP ètyøpodlažního panelového domu,
celková plocha bytu 60,3 m2.Vytápìní ÚT a pøíprava
TUV - dálkové EOP. Byt pøevážnì v pùvodním stavu,
udržovaný, budova po celkové modernizaci.
informace o cenì v kanceláøi
ideal-rk@idealnet.cz

cena: 650.000 Kè
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Pronájem bytu 2+1 /55,6 m2/ v Chlumci n.C.
Byt na dobré adrese - v objektu Èeské spoøitelny, ul.
Kozelkova. Byt umístìn v pøízemí, samostatný vchod,
centrum mìsta. K dispozici zahrada, parkování, sklep.
Ideální i jako kanceláø.
cena: 6.500 Kè mìsíènì
ideal-hk@idealnet.cz

495 538 690

Byt 1+1, 56,5 m2, Hradec Králové, Orlická kotlina
Bidlova ul., zdìná budova, byt ve 4. NP, celková podlahová plocha bytu 56,5 m2. Vytápìní lokální - plyn, TUV
- el. bojler, dále STA, celkové provozní náklady do 2500
Kè/mìsíc. Byt pøevážnì v pùvodním stavu, budova po
celkové rekonstrukci støechy a instalací.

ideal-hk@idealnet.cz

495 538 690

Byt 2+kk, OV, zdìný, Hoøice, okr. Jièín
25 km SZ od Hr. Králové, S od centra, výhled na mìsto. Parkování pøed domem. Rekonstrukce 1992. Za
domem dvorek. Byt 2+kk (cca 47 m2) v patøe. Topení:
elektrická akum. kamna. Spojuje výhody bytu a rod.
domu. Pozemek: 337 m2.

ev.è. 043966

cena: 1,325 mil.Kè

ev.è. 043967

cena: 990 000 Kè

ev. è. 043974

602 144 832

ideal-nm@idealnet.cz

602 204 002

ideal-pu@idealnet.cz

731 443 743

Byt 1+1 v Týništi nad Orlicí, ulice. Vrchlického
Velice hezký byt, ve zvýšeném pøízemí zatepleného panelového domu. Byt po nedávné celkové rekonstrukci,
užitná plocha cca 35 m2. Byt v osobním vlastnictví.
Okrajová èást mìsta.
ev.è.: 151047

495 538 690

Zdìný byt 3+1 poblíž centra, N. Mìsto n/Met.
Velký byt 102 m2 s novìjší koupelnou, v 1. patøe zdìného domu, nedaleko centra. Disp.: spíž, WC, kuchyò,
ob. pokoj, ložnice, koupelna, pokoj. Plyn. UT, možnost
krb. vytápìní, dva sklepy, spol. pùda. U domu je vìtší
prostor pro parkování a k posezení.
cena: 1 mil. Kè

ev.è. 180503

Byt 4+1 v Lázních Bohdanèi, Na Lužci
umístìný v 1. NP zdìného domu v klidné èásti obce.
Podl. pl. bytu je 129,75 m2 vè. sklepa o výmìøe 8,57
m2. Okna bytu jsou orientována na JZ, SZ a SV. 11 let
po kolaudaci, plastová okna. Plynový kotel na ohøev
TV a topení.
cena: 2 400 375 Kè

ev. è. 291277

ideal-hk@idealnet.cz

ev. è. 043961
495 538 690

Byt 2+1, 58 m2, Pøelouè
Byt 2+1 v pátém NP ze šesti, panelový dùm pøi okraji
sídlištì. Veškerá obè. vybavenost a služby. V kuchyni
a ložnici nová plast. okna, pùv. jádro, parkování pøed
objektem. Vytápìní centrální, výtah.
cena: 1.000.050 Kè
ideal-pu@idealnet.cz

ev. è. 043987
731 443 743

Byt 3+1 v Lázních Bohdanèi, Na Lužci
umístìný ve 3. NP zdìného domu v klidné èásti obce.
Podl. pl. bytu je 108,73 m2 vè. sklepa o výmìøe 5,77 m2.
K disppozici dvì lodžie. Okna bytu jsou orientována na
SZ, SV a JV. 11 let po kolaudaci, plastová okna. Plynový
kotel na ohøev TV a topení.
cena: 2 011 505 Kè

ev. è. 291281

Kompletní nabídku nemovitostí najdete na www.idealnet.cz

Na trhu nemovitostí od roku 1991– vsaïte na tradici a úspìšnost
Chcete prodat nemovitost? Volejte zdarma 800 282 282
ideal-pu@idealnet.cz

731 443 743

Byt 3+1, Kladruby nad Labem
v prvním patøe zdìného ètyøbytového domu z roku
1973. Podlahová plocha bytu èiní 73 m2, byt je v pùvodním udržovaném stavu, pøed 3 lety výmìna stávajících oken za plastová, topení plynem, ohøev vody el.
bojlerem, k bytu náleží balkon a sklep.
informace o cenì v kanceláøi
ideal-hk@idealnet.cz

ev. è. 292315

ideal-po@idealnet.cz

325 615 249

RD s velkou zahradou v Hlubokém Dole u Kolína
Zdìný dùm velikosti 3+1 s menším suchým sklepem.
Prostorná dispozice, velké svìtlé pokoje. Nutná celková
modernizace vèetnì vybudování soc. zaøízení. Velký
pùdní prostor vhodný pro vestavbu. Zahrada a vedlejší
stavby. Pozemek celkem 1472 m2.
cena: 2,15 mil. Kè

ev.è. 031270

ideal-po@idealnet.cz

325 615 249

Pozemky s nabídkou výstavby RD 25 km od Prahy
Pozemky urèené pro výstavbu RD ve Starém Vestci 1
km od sjezdu z D11. 7 pozemkù 711-924 m2. Nabídka
zástavby RD - kvalitních zateplených døevostaveb. RD
od 957 950,- Kè bez DPH.
cena: 880 Kè za m2

ev.è. 031364

495 538 690

ideal-hk@idealnet.cz

495 538 690

Novostavba rod. domu v Opatovicích n. L., okr. Pce
Nadstandardní, patrový RD v klidné lokalitì novostaveb
RD v Opatovicích. Ideální spojení na Pardubice, Hradec. Celk. obytná pl. 130 m2. Vytáp. ÚT plyn, veškeré
sítì. Vestavìná garáž. Poz. 627 m2.
cena: 3,87 mil. Kè

ev. è. 043523

ideal-hk@idealnet.cz

495 538 690

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: 2,40 mil. Kè
ev. è. 043612

Rodinný dùm ve Stìžerách, okr. Hradec Králové,
5 km od centra Hradce Králové, na východním okraji
obce. Pøízemní dùm z roku 1970, s podkrovím, podsklepený. Dispozice obsahuje 2 byty s pøíslušenstvím
- 3+1 a 3+kk (modernizace 1995), ÚT plyn. Dále garáž (1980), dílna, prádelna, sklad, pozemek 664 m2.
VOLNÉ IHNED!
informace o cenì v kanceláøi
ev.è. 043855

ideal-hk@idealnet.cz

ideal-hk@idealnet.cz

495 538 690

Rodinný dùm - chalupa Vysoké Veselí, okr. Jièín
12 km JV od Jièína. Poblíž rybníkù (vhodné pro rybáøe).
Novìjší koupelna, nová krytina. Dispozice: 2 pokoje,
kuchyòka, veranda, WC, koupelna (celkem: 56 m2).
Sklípek a pùda. Garáž. Kolna. Topení: kamny, TUV: el.
bojler. Pozemek: 350 m2. Dobrý stav, ihned sloužit k
rekreaci èi bydlení.
cena: 1,15 mil. Kè
ev. è. 043941
ideal-hk@idealnet.cz

495 538 690

Rodinný dùm Otakarova ul., Hoøice, okres Jièín
25 km SZ od Hr. Králové, S od centra, nad mìstem v
klidné lokalitì.Opraveno v 80. a 90. letech. Pøístup na
dvùr i zezadu. Dispozice: chodba, 2 pokoje, jídelna, kuchyòka, koupelna+WC; velký sklep; pùda; zast. plocha
90 m2. Zdìná kolna (40 m2). Topení: ÚT na tuhá paliva.
Pozemek: 269 m2. Dobrý stav.
cena: 1 mil. Kè
ev. è. 043947
ideal-rk@idealnet.cz

602 144 832

Nový rodinný dùm v Hoøicích, okr. Jièín,
24 km od Hradce Králové, atraktivní lokalita - jižní svahy
v severní èásti Hoøic, Švestková ul. Dispozice 5+kk s
pøíslušenstvím a terasou - podlahová plocha celkem
165,07 m2 + terasa 11,85 m2. ÚT-podlahové topení.
Pozemek celkem 912 m2, možnost krytého garážového stání/garáže.
informace o cenì v kanceláøi
ev.è. 043875

Rezidence SENIOR - Týništì nad Orlicí - U Dubu
Levné a provoznì nízkonákladové domky 20 km východnì od Hradce Králové. Užitná obytná plocha 63
m2. Jsou øešeny bezbariérovì, s galerií, na vlastním
pozemku, s pøedzahrádkou cca 47 m2. Ke každému
domku parkovací místo 18 m2.

ideal-rk@idealnet.cz

ideal-rk@idealnet.cz

602 144 832

Rodinný dùm v Týništi nad Orlicí, ul. Zvoníèkova
Obsahuje bytovou jednotku 3+1, možnost rozšíøení do
pùdního prostoru. Dùm situován v hezkém místì, v zástavbì rodinných domù, v dobré dostupové vzdálenosti
do støedu mìsta. Plocha pozemku celkem 853 m2 .
cena: 1,6 mil. Kè

ev.è. 151038

495 538 690

informace o cenì v kanceláøi

602 144 832

Rodinný dùm v Týništi nad Orlicí, ul. V Sítinách
Dùm v klidné a vyhledávané ètvrti, u lesa, pozemek
268 m2. Dispozice obsahuje v pøízemí kuchyò, ložnici,
koupelnu, WC, halu, schodištì a tech. zázemí. V patøe
obývací pokoj s terasou a krbem, pokoj a koupelna s
WC. Na pozemku dílna.

ideal-rk@idealnet.cz

602 144 832

Stylová vila v Týništi nad Orlicí, ul. T.G.M.
S velkým pozemkem 2.304 m2. Dùm pøi frekventované
místní komunikaci, vhodný k bydlení èi podnikání. Dispozice obsahuje tøi prostorné místnosti , kuchyò zázemí, vedl. stavby. Zachovány nìkteré pùvodní historické
prvky interiéru.

ev.è. 151014

cena: 1,4 mil. Kè

ev.è. 151019

cena: 1,85 mil. Kè

ev.è. 151027

602 144 832

ideal-rk@idealnet.cz

602 144 832

ideal-rk@idealnet.cz

602 144 832

Rodinný dùm v Kostelci nad Orlicí, ul. Nerudova
Dùm v klidné èásti mìsta, pozemek 997 m2. Dispozice
obsahuje 4 obytné místnosti, kuchyò, koupelnu, WC,
chodbu, komoru a garáž. Na pozemku sklep, ovocné a
okrasné porosty. Možnost okamžitého užívání.
cena: 1,7mil. Kè

ideal-rk@idealnet.cz

ev.è. 151039

Rodinný dùm v Jablonném nad Orlicí, ulice Jateèní
Zdìný dùm postavený v roce 1931, èásteèné modernizace. Dispozice obsahuje 3 pokoje (16 m2, 16 m2,
14 m2), kuchyò 14 m2, pøíslušenství, podsklepeno.
Pozemek 186 m2. Dùm v dobrém technickém stavu.
Volné okamžitì.
cena: 850.000 Kè

Kompletní nabídku nemovitostí najdete na www.idealnet.cz

ev.è.: 151044

Rodinný dùm v Kostelci nad Orlicí, ulice Stradinská
v pøekrásném místì, na konci slepé ulice, výhled na
øeku Orlici. Dispozice obsahuje v pøízemí 3 pokoje,
kuchyòský kout, koupelnu, WC. V patøe jeden pokoj a
možnost pùdní vestavby. Podsklepení, vedlejší stavby.
Pozemek 559 m2.
cena: 1,6 mil. Kè

ev.è.: 151065

5/12

Na trhu nemovitostí od roku 1991– vsaïte na tradici a úspìšnost
Chcete prodat nemovitost? Volejte zdarma 800 282 282
aulichova@idealnet.cz

732 257 957

cena: od 1,29 mil.Kè

cena: 700 000 Kè

ev.è. 180427

ideal-pu@idealnet.cz

731 443 743

ideal-pu@idealnet.cz

ev.è. 180525

ideal-pu@idealnet.cz

731 443 743

Rodinný dùm v Opoènì
Secesní vila z roku 1911. Disp.: 1PP – sklepy, chodba,
schodištì, 1NP – vstup, schodištì, chodba, 4+1, koupelna s WC, spíž, 2NP – schodištì, chodba, 2 pokoje,
komora, koupelna s WC, pùdní prostory. Užitná plocha
249 m2, obytná 189 m2. Pozemek 495 m2.
ev. è. 290298
495 538 690

ideal-nm@idealnet.cz

6/12

Rodinný dùm ve Velkém Døevíèi
Dispozice: 1. NP - vstup do domu, chodba, kotelna a
uhelna, koupelna, WC, 4 pokoje a kuchyò. 2. NP - 3
pokoje s kuchyní a sprchový kout. Druhé podlaží ve stadiu rekonstrukce. K domu náleží garáž. Souè. prodeje i
pozemky o celk. výmìøe cca 5000 m2.
informace o cenì v kanceláøi
ideal-po@idealnet.cz

ev. è. 290001
325 615 249

Pozemky pro výstavbu RD u Lysé n/L 25 km od Prahy
pro výstavbu RD na okraji malé obce 25 km vých. od
Prahy a 1 km od sjezdu z D11 Praha - Hradec Králové. Celkem 7 pozemkù výmìry 711 - 924 m2. Pøípojky
kanalizace a el.
cena: 880 Kè za m2
ideal-hk@idealnet.cz

731 443 743

Rodinný dùm v obci Pohøebaèka
ze 30. let min. stol., v pùv. stavu. Sestává ze 3 místností,
kuchynì, verandy a technické místnosti, na pozemku
o celkové výmìøe 721 m2. Je napojen na elektrickou
energii, topení lokální na TP, voda ze studny, možnost
napojit na vodovod a kanalizaci.
informace o cenì v kanceláøi
ideal-hk@idealnet.cz

ev. è. 290003
495 538 690

Pozemek pro stavbu rod. domù v Káranicích, okr. HK
Obec 20 km záp. od Hradce Král., základní vybavenost,
školka, koupalištì, dobré dopravní spojení. Veškeré sítì
na hranici pozemkù. Pozemky urèené pro výstavbu nízkopodlažní bytové zástavby, drobné služby, øemesla.
Prodej jako celek. Pl. 7.198 m2.

ev.è. 031345

cena: 310 Kè/m2

ev. è. 043028

495 538 690

ideal-hk@idealnet.cz

495 538 690

Pozemek pro výstavbu RD v Hoøicích
24 km od Hradce Králové, atraktivní lokalita s výhledem
do kraje, jižní svahy, Švestková ul., výmìra pozemku
909 m2, stavební povolení na dvoupodlažní rodinný
dùm. Veškeré inženýrské sítì (voda, kanalizace, elektro) jsou pøipraveny k napojení na hranici pozemku.

ev. è. 043880
602 204 002

ideal-pu@idealnet.cz

ideal-pu@idealnet.cz

Pozemky pro výstavbu RD v okr. Náchod, RK a TU
Atraktivní pozemky (772–7239 m2) k výstavbì RD i pro
zahrádky – Nové Mìsto n/M, Náchod, È. Skalice, Rohenièky u È. Meziøíèí, Bohuslavice, Slavoòov, Jestøebí,
Provodov, Miskolezy, Nové Dvory u TU, klidná místa, IS
dle lokality (info v RK).
cena: od 75 Kè za m2

RD v historické èásti N. Mìsta n/Metují
RD (4+1) s poz. 338 m2 v centru mìsta-histor. èást,
50 m od námìstí. Disp.: veranda, chodba, dva pokoje,
kuchyò, koupelna, kotelna, spíž. 2 NP další dva pokoje,
chodba se vstupem na balkón a podkr. úlož. prostory.
Dùm je napojen na všechny inž. sítì.

Stavební pozemek, ul. Vikova, Hoøice, okr. Jièín
25 km SZ od Hr. Králové, cca 600 m S od centra, klidné
místo. V obci veškerá obè. vybavenost. Pozemek lze
využít k výstavbì rodinného domu, pøípadnì 2 domù.
Jižní svah. Pøístup po zpevnìné veø. komunikaci. Sítì
dostupné v ulici Vikova, cca 15 m od hranice pozemku.
Výmìra pozemku èiní cca 1000 m2.
cena: 1,10 mil. Kè
ev. è. 043955

Parcela v rekreaèní zónì v Chlumci n.C., okr. HK
Zahrada v lokalitì zahrad a rekreace. Pl. pozemku
1758 m2. Na parcele podezdívka pro stavbu chaty, dle
ÚP možno až 100 m2. Dále malý rybníèek, rozvod vody
na závlahu, stavební buòka, nové oplocení. El. proud
220/380 V, vrtaná studna - 25 m.
cena: 680.000 Kè

602 204 002

ev.è. 180416

cena: 850 000 Kè

ideal-hk@idealnet.cz

ideal-nm@idealnet.cz

602 204 002

Rodinný dùm s garáží, Svinišśany u Èeské Skalice
RD 3+1 se stodolou, chlévem, samost. garáží a s pozemky vhodné k výstavbì RD o výmìøe 2048 m2. Disp.:
veranda, chodba, ob. pokoj, ložnice, kuchyò, koupelna,
spíž. PP-sklep s vodárnou. Ve velmi prostorné pùdì je
vestavìna letní místnost. Dvì studny.

informace o cenì v kanceláøi

602 204 002

Rodinný dùm-usedlost, Hajnice u Trutnova
Uzavøený komplex tøí budov (zast.pl 480 m2) nedaleko od Trutnova. RD (4+1) s døevníkem, dále budova s
chlévy (nyní z èásti garáž) a vìtší stodola. Obyt. budova
je po èást. rekonst.-podøezání, plast. okna, nové rozvody vèetnì tìles, nový kotel na TP.. Na pozemku 2064 m2
septik a studna, el.400 V.
cena: 2,19 mil. Kè
ev.è. 180486

Rodinný dùm Lipí u Náchoda
Novostavba RD. PENB-typ B, v developerském projektu
(7 RD) v lokalitì Lipí u Náchoda. Bungalovy s užitnou
plochou 106 m2 s dispozicí 4+kk s terasou a pozemkem 596-1.057 m2. Pøed vchodem do domu se nachází parkovací stání s pøístøeškem. Veškeré IS.

ideal-nm@idealnet.cz

ideal-nm@idealnet.cz

ev.è. 180483

731 443 743

Pozemek ke stavbì RD v obci Srch
Prodej stavebního pozemku urèeného ke stavbì samostatného rodinného domu v obci Srch. Všechny
inženýrské sítì k dispozici. Výmìra pozemku je 917 m2.
Srch - moderní obec, 7 km od Pardubic, v místì MŠ, ZŠ,
MHD Pardubice.
informace o cenì v kanceláøi

ev. è. 290319

informace o cenì v kanceláøi

ev.è. 043984
605 261 723

Pozemek ke stavbì RD Pardubice, Svítkov
Nabízíme k prodeji pozemek k výstavbì rodinného
domu v klidné èásti Pardubic, mìstské èásti Svítkov.
Výmìra pozemku 866 m2, k dispozici elektøina, plyn,
vodovod, kanalizace. Více informací u realitního makléøe.
informace o cenì v kanceláøi

ev. è. 290345

ideal-nm@idealnet.cz

602 204 002

Vìtší rodinný dùm v Èeské Skalici
Vìtší RD s garáží a pozemkem 159 m2 v tìsné blízkosti
námìstí. Disp.: 1 NP chodba, kuchyò, pokoj, koupelna,
garáž, v mezipatøe WC, 2 NP 3 pokoje, v podkroví další
pokoj s krásným styl. nábytkem, který mùže být v cenì
nemovitosti. Dùm je volný ihned.
cena: 1,29 mil. Kè

ev.è. 180524

ideal-pu@idealnet.cz

731 443 743

Rozestavìný rodinný dùm v obci Srch
Nabízíme k prodeji rozestavìný rodinný dùm o dvou samostatných bytových jednotkách se dvìma garážemi
na pozemku 882 m2. Užitná plocha jedné jednotky je
cca 110 m2. K dispozici jsou všechny inženýrské sítì.
informace o cenì v kanceláøi
ideal-hk@idealnet.cz

ev. è. 290282
495 538 690

Stav. pozemek v Pamìtníku u Chlumce n.C., okr. HK
Stavební parcela uvnitø vesnické zástavby v malebné
obci, 5 km jižnì od Chlumce n.C., u místní slepé asfaltové komunikace, klidné místo, lesy, písníky. Dálnice
D 11 cca 5 km. Vodovod , dešśová kanalizace a el. síś.
Celková pl. poz. 4982 m2.
cena: 9 Euro za m2
ideal-rk@idealnet.cz

ev. è. 043873
602 144 832

Stavební parcely v Týništi n. O. – ul. Podboøí
Parcely v okrajové èásti mìsta, zcela nová ètvrś, 20
km východnì od Hradce Králové. Výmìry pozemkù
od 600 m2. Na pozemky pøivedeny sítì - elektro, plyn,
vodovod, kanalizace. POZOR – lokalita rozšíøena o tøi
nové pozemky.
cena: 990 Kè za 1 m2
ideal-pu@idealnet.cz

ev.è. 150837
605 261 723

Pozemky pro komerèní úèely v Pardubicích
Lukrativní pozemky pro komerèní využití v blízkosti
centra. Pozemky jsou dle ÚP v zastavitelném území ve
funkèní ploše výroba lehká - jsou tedy urèeny k zastavìní stavbami pro výrobu, stavební výrobu, skladování,...
Celková plocha 8241 m2.
informace o cenì v kanceláøi

ev. è. 290349

Kompletní nabídku nemovitostí najdete na www.idealnet.cz

Na trhu nemovitostí od roku 1991– vsaïte na tradici a úspìšnost
Chcete prodat nemovitost? Volejte zdarma 800 282 282
ideal-hk@idealnet.cz

495 538 690

cena: 590.000 Kè

495 538 690

ideal-rk@idealnet.cz

602 144 832

Rekr. chata s vl. pozem. v Holicích, u kempu Hluboký
Vìtší, plnì zaøízená, stojící u rybníku Blažek. Dispozice
3 obytné místnosti, kuchyòský kout, umývárna a spoleè. místnost atd. Vytápìní 2x krb a ústøední na tuhá
paliva. Elektøina není v osadì zavedena, v chatì øešeno
bateriemi, agregátem.

ev. è. 043524

Rekreaèní chalupa v Deštném v Orl. horách, okr. RK
50 km od HK, polosamota 950 m od centra nejznámìjšího støediska v Orlických horách. Chalupa po èásteèné rekonstrukci, kompletní rekonstrukce støechy, nová
krytina, podlahy, kuchynì, kachlová kamna, instalace
atd. Pozemek o výmìøe 1573 m2. Vhodné i k celoroènímu bydlení.
informace o cenì v kanceláøi
ev.è. 043998

602 204 002

ideal-na@idealnet.cz

ideal-nm@idealnet.cz

Vesnické stavení v Labské Chrèici, okr. Pce
Klidná obec 13 km vých. od Kolína. Zákl. vybavenost v
místì. Pøízemní, nepodsklepený objekt obsahuje chodbu, obytnou kuchyò, pokoj a koupelnu s WC. Navazuje
zahrada s døevìnou kolnou. Pl. poz. 300 m2. Možno
vestavìt podkroví. Vytáp. etážové-plyn.

ideal-nm@idealnet.cz

ideal-hk@idealnet.cz

Chata s poz. pro výstavbu RD v Novém Hrádku
Podsklepená chata, v klidné lokalitì obce, s pozemkem
vhodným pro výstavbu RD (1.048 m2) a vzrostlými
stromy. Chata má podkroví obložené døevem, zbývá
provést úpravy vstupního pokoje a celkovou modernizaci. Možnost studny, el. vedení pøes pozemek.

603 165 971

Útulná chalupa v Jasenné, okr. Náchod
Sestává z obytné èásti 3+1, koupelny, WC, pøedsínì,
verandy. V hospodáøské èásti zdìná kolna, dílny, 2
pøístøešky pro auta. Na pozemcích o 3.160 m2 høištì,
ovocné stromy, studna a bazén.

informace o cenì v kanceláøi

aulichova@idealnet.cz

732 257 957

Prodej chaty s pozemkem, Náchod
Chata z roku 1985 s pozemkem 2.086 m2 v Náchodì
u Rybárny, s výhledem na Branku. Možnost rozšíøení
na RD. Stavba je zdìná z cihel, podsklepena, I. NP a
podkroví. Zaveden vodovod, elektro. Kanalizace a plynovod cca 100 m.

ev.è.: 151062

cena: dohodou

ev.è. 180373

602 204 002

ideal-po@idealnet.cz

325 615 249

cena: 199 000 Kè

ev.è. 180444

cena: 1,49 mil. Kè

ev.è. 180500

Zdìná chata s pozemkem, Nové Mìsto n/Metují
Chata se zahradou (403 m2) na klidném místì. Je
cihelná, s obývákem, WC a úložným podkrovím, navazuje na ni krytá pergola s venkovním krbem, z které
je vstup do kuchynì a sklípku. Je s pøípojkou elektro a
vodovodu, topení kamny na TP. Na zahradì je bazén,
skleník, paøeništì, okrasné døeviny..
cena: 400 000 Kè
ev.è. 180530

ideal-po@idealnet.cz

325 615 249

ideal-po@idealnet.cz

325 615 249

ideal-hk@idealnet.cz

495 538 690

Pronájem nebytového prostoru v centru Podìbrad
Komerèní prostor v pøízemí novostavby 200 m od Jiøího námìstí a 100 m od obchodního domu, výkladce do
frekventované ul. Husova.
Celková plocha cca 95 m2. Parkování ve dvoøe.

ideal-hk@idealnet.cz

Cena: 18 000 Kè mìsíènì

ev.è. 031329
495 538 690

cena: 5,49 mil. Kè

ev.è. 031355

cena: 5,9 mil.Kè

ev.è. 031369

cena: 1,80 mil. Kè

ev. è. 043723

Rekonstruovaný RD s nebyt. prostory, Hoøice, JC
25 km SZ od Hr. Králové; centrum, Palackého nám. Rekonstrukce (r. 2000), nebyt. prostory v pøízemí (sport.
studio 40 m2 a zázemí). V patøe velký byt, v podkroví 3
pokoje, šatna, koupelna s vanou. Zimní zahrada a terasa. Pozemek: 285 m2. Výborný stav, ihned k užívání. K
podnikání a bydlení.
cena: 4,20 mil. Kè
ev. è. 043852

ideal-hk@idealnet.cz

603 573 129

ideal-hk@idealnet.cz

603 573 129

nekola@idealnet.cz

603 234 176

nekola@idealnet.cz

Objekt pro bydlení a podnikání v centru Podìbrad
Komerèní/rezidenèní budovy v historické èásti mìsta v
sousedství Podìbradského zámku. Pozemek 338 m2,
celková užitná plocha 328 m2. Budovy zrekonstruovány, 5 samostatných prostor.

Rodinný dùm a restaurace v Podìbradech
2 samostatné objekty (ale jedno èp.) propojené prùjezdem. RD 4+1 modernizován, nová støecha. Restaurace
cca 50 míst. Pronajata do 2018. Sklepy, podkroví vhodné pro vestavbu. Zajímavá investièní pøíležitost.

Pronájem kanceláøí v centru Hradce Král.- Karla IV
na dobøe pøístupném a viditelném místì v centru mìsta, v blízkosti pìší zóny, možnost parkování v uzavøeném dvoøe, novì rekonstruované kanceláøe v 1. patøe
s výtahem a celé 2. patro sestávající z 8 kanceláøí s
pøíslušenstvím (164+19m2).Celkem k dispozici 271m2
plochy.
cena: 1 600 Kè/m2/rok
ev.è. 043950

Pronájem obchodu(150m2) v centru HK - Goèárova tø.
obchodní prostory(107m2 + 43m2) na dobøe viditelném a frekventovaném místì, vstup z ulice, 2 výlohy, v
pøízemí obchodní prostory (107m2) + suchý, vytápìný
sklad v suterénu (35m2) pøístupný s prodejny výtahem
+ spol. kuchyòka a soc. zázemí v suterénu (7m2).

ideal-hk@idealnet.cz

ideal-na@idealnet.cz

495 538 690

Prodej skladových a výrobních hal v Hradci Králové
èást bývalého areálu ÈKD v Plotištích n.L., pøi hlavní silnici I.tø. HK - Náchod, hlavní objekt - 3 pøízemní železobet. a ocel. haly (zast. plocha celkem 13.578 m2, výška
cca 12 m), dále pøístavby a drobné objekty (3.399 m2),
celková výmìra pozemkù 25.437 m2.
informace o cenì v kanceláøi

ev.è. 043976

cena: 28.000 Kè/mìs.+E

ev.è. 043968
603 165 971

Stánek s obèerstvením v Autocampinku Rozkoš
Prodejní stánek na pøehradì „Rozkoš“ u Èeské Skalice
o zast. ploše 43,8 m2 sestává z kuchynì, skladu, WC,
sprchového koutu, volného pùdního prostoru a terasy
pøed stánkem. V cenì vybavení potøebné pro prodej
obèerstvení.
cena: 260 000 Kè

ev.è. 180516

Dùm-prodejna, Husova ul. Hoøice, okr. Jièín
25 km SZ od Hr. Králové. Hlavní ulice, 300 m J od centra. Opraveno cca v r. 1992 na prodejnu. Dispozice:
vstup, prodejna, chodba, sklad, WC, prùjezd. Pozemek:
648 m2. Dobrá poloha (podnikání+bydlení).

Prùmysl. areál strojírny Lubenec, okr. Louny, 9 ha
Jedná se o vìtší výrobní areál na Pražské ulici v Lubenci, V od zast. èásti obce, pøi silnici I. tøídy è. 6 (Praha
– Karlovy Vary), cca 70 km na hranice se Spolkovou
republikou Nìmecko. Celková užit. pl. budov 4.680 m2.
Možný prodej i po èástech.
informace o cenì v kanceláøi
ideal-pu@idealnet.cz

ev. è. 043971
605 261 723

Pronájem výrobní a skladovací haly, Láznì Bohdaneè
Dvojlodní hala s osvìtlenou rampou o výmìøe 100 +
150 m2 v uzavøeném areálu se správcem. Vjezd kamionù, možnost využití vysokozdvižního motorového vozíku. Rozvod vzduchu ke strojùm 8 ATM. Topení ústøední
- plyn. kotel, ohøev vody el. bojlerem.
informace o cenì v kanceláøi

Na
trhu nemovitostí
od roku 1991
– vsaïte
na tradici a úspìšnost
Kompletní
nabídku nemovitostí
najdete
na www.idealnet.cz

ev. è. 290558

603 234 176

Prodej prùmysl.areálu Peèky, okres Kolín,1,84 ha
Jedná se o menší areál v Peèkách (bývalá výroba tepel.
izolace),pøi J okraji mìsta s cca 4 500 obyvateli v okr.
Kolín. Cca 8 km JZ od Podìbrad a cca 17 km SZ od
Kolína. Na dálnici D11 cca 4,5 km. Možný prodej i po
èástech.
informace o cenì v kanceláøi
ideal-pu@idealnet.cz

ev. è. 043973
605 261 723

Kanceláøské prostory v centru Pardubic
o výmìøe 80 m2. Jedná se o ètyøi místnosti, samostatnou koupelnu a WC v 1. patøe zdìného domu v ulici
Kostelní. Nad rámec nájemného se hradí záloha na
vodu 300,- Kè za mìsíc a spotøebovaná el. energie a
plyn. Volné ihned.
informace o cenì v kanceláøi

ev. è. 290568
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Centrála sítì IDEAL REALITY CZ, s.r.o.
Láznì Bìlohrad

kanceláø PRAHA
Štìpánská 39, 110 00 Praha 1
telefon: 270 004 712
e-mail: info@idealnet.cz

PRAHA

Hoøice
Nymburk

kanceláø HRADEC KRÁLOVÉ

Nové Mìsto n. Met.

Hradec Králové

Dobruška

Chlumec n. C. Týništì n. Orl.
Pardubice
Kolín

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

Náchod

Nový Bydžov

Podìbrady

Peèky

Èeská
Skalice

Rychnov n. Kn.
Kostelec n. O.

Choceò
Vysoké Mýto
Èeská Tøebová

Seè
Svitavy

Polièka

Na trhu nemovitostí od roku 1991
Q klasická realitní èinnost s úplným odborným a právním servisem
Q prodej a pronájem všech druhù nemovitostí, privatizace bytového fondu
Q naše služby zdarma až do úplné realizace Vaší zakázky
Q rozsáhlá databáze zájemcù, vyhledávání nemovitostí podle zadaných požadavkù
Q oceòování nemovitostí, provádìní veøejných dražeb, realizace zástav, konkurzy
Q inzerujeme na nejlepším realitním serveru ÈR - www.reality.cz
Q IDEAL REALITY Hradec Králové - èlen Asociace realitních kanceláøí ÈR a Evropského klubu realitních kanceláøí

PRAHA 1

HOØICE

PARDUBICE

NOVÉ MÌSTO NAD METUJÍ

PODÌBRADY

CHLUMEC NAD CIDLINOU

RYCHNOV NAD KNÌŽNOU

NÁCHOD

HRADEC KRÁLOVÉ

POLIÈKA

TÝNIŠTÌ NAD ORLICÍ

ÈESKÁ SKALICE

IDEAL REALITY RK spol. s r. o.
Štìpánská 39, 110 00 Praha 1
telefon: 270 004 712
e-mail: info@idealnet.cz
IDEAL REALITY Podìbrady s.r.o.
nám. TGM 1412/III, 290 01 Podìbrady
tel., fax: 325 615 249
e-mail: ideal-po@idealnet.cz
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

IDEAL REALITY Hradec Král. spol. s r.o.
Komenského 274, 508 01 Hoøice
telefon: 603 584 273
e-mail: vyskocil@idealnet.cz
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
Milan Teplý
Nádražní 312, 572 01 Polièka
telefon: 461 723 768
e-mail: ideal-pl@idealnet.cz

IDEAL REALITY
Smilova 485, 530 02 Pardubice
telefon: 466 658 056
e-mail: ideal-pu@idealnet.cz
Štìpán Tomašík IDEAL REALITY-Rychnovsko
Poláèkovo nám. 85, 516 01 Rychnov n. Knìž.
tel.: 602 144 832
e-mail: ideal-rk@idealnet.cz
Štìpán Tomašík IDEAL REALITY-Rychnovsko
Komenského 107, 517 21 Týništì nad Orlicí
tel., fax: 494 377 565
e-mail: ideal-rk@idealnet.cz

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

DAVER s.r.o.
Palackého 83, 547 01 Náchod
telefon: 491 424 508
e-mail: ideal-na@idealnet.cz
DAVER s.r.o.
T. G. Masaryka 126, 552 03 È. Skalice
tel.: 491 470 926
e-mail: ideal-cs@idealnet.cz

Chcete prodat nemovitost? Volejte zdarma zelenou linku 800 282 282
Magazín IDEAL REALITY, firemní realitní magazín, vychází 2x roènì v nákladu 20 000 ks, redakce a technická pøíprava:
IDEAL REALITY CZ, s. r. o., Štìpánská 39, 110 00 Praha 1, telefon: 270 004 712, e-mail: info@idealnet.cz, www.idealnet.cz
distribuce: kanceláøe sítì realitních kanceláøí IDEAL REALITY, Èeská pošta, Èeská reklamní pošta FERDA

