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Penzion s restaurací „Šporkùv Mlýn“ u Kuksu
okr. Trutnov, 10 pokojù (30 lùžek), restaurace, info 603 573 127 nebo na str. 7

prodej l koupì l pronájem l informace

výtisk zdarma

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

Ing. Jan Vyskoèil
Praxe v oboru 21 let

Štìpán Tomašík
Praxe v oboru 21 let

Mgr. Lubomír Macalák
Praxe v oboru 18 let
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Makléø pro oblast Hoøicko,
Jièínsko a èást Hradecka.
Jsem pùvodì stavební
projektant. V realitní branži
pùsobím od r. 1994. Zároveò
jsem soudní znalec v oboru
oceòování nemovitostí.
Jsem pøipraven poskytnout
vám komplexní službu v
oblasti nemovitostí (ocenìní,
prodej, daòová problematika).
Kontakt: tel.: 603 584 273
vyskocil@idealnet.cz
Makléø pro oblast
Rychnovska. Podílel jsem
se na prodeji více než 1000
nemovitostí. Zkušenosti
i s prodejem komerèních
celkù, developerskými
projekty, privatizací bytového
fondu apod. Stavební
vzdìlání, koncese na
oceòování nemovitého
majetku, èlen ARK ÈR.
Kontakt: tel. 602 144 832
ideal-rk@idealnet.cz
Makléø pro oblast Pardubicko.
V realitní branži pùsobím
již 18 let, z toho 13 let
v Pardubicích. Díky síti IDEAL
REALITY ale dokážu uspokojit
i zájemce z jiných regionù.
Jsem právník, specializuji se
na právo nemovitostí, stavební
právo a smluvní právo. Moje
motto: Pro spokojenost klienta
udìlám vše.
Kontakt: tel. 731 443 743
macalak@idealnet.cz

Ing. Pavel Vágner
Praxe v oboru 25 let

Jan Landa
Praxe v oboru 18 let

Eva Aulichová
Praxe v oboru 13 let

Petr Vítek
Praxe v oboru 12 let

Makléø pro oblast východní
Èechy. Mám stavební
vzdìlání a pracuji v obchodu
s nemovitostmi od r. 1997.
Specializuji se na prodej
a pronájem nemovitostí
z kategorie bydlení, rekreace
i prùmysl. Moje motto:
Oèekávejte osobní pøístup
a profesionálnì odvedenou
práci …
Kontakt: tel. 603 573 129
landa@idealnet.cz
Makléø pro oblast
Náchodsko. V realitách
pracuji od roku 2002 a
jsem soudním znalcem
a odhadcem majetku pro
oceòování nemovitostí.
Dùkazem spokojenosti
klientù je to, že se na
mì opakovanì obrací
a doporuèují mé služby
svému okolí.
Kontakt: tel. 732 257 957
aulichova@idealnet.cz
Makléø pro oblast
Náchodska. Jednatel Daver
s.r.o. (smluvní partner IDEAL
REALITY). Moji prioritou je
vstøícný pøístup, nasazení,
úspìšná realizace zakázek
a spokojenost klientù. Pøi
prodeji zajišśuji právní služby,
hypoteèní úvìry, znalecké
posudky nebo PENB a
pøiznání k dani.
Kontakt: tel. 602 204 002
ideal-nm@idealnet.cz

Prodáno
Prodáno
Byt 2+kk v Hradci Králové, Pouchovská ul.

Prodáno

Praxe v oboru 25 let

Makléø pro oblast východní
Èechy, jednatel IDEAL
REALITY HK a jednatel IDEAL
REALITY CZ, stavební inženýr
se specializací na bydlení,
komerèní nemovitosti,
insolvence a veøejné
dražby. Motto: Dobrý je ten
obchod, kde jsou spokojené
obì strany – prodávající
i kupující!
Kontakt: tel. 603 573 127
vagner@idealnet.cz

RD/chalupa v Ostromìøi, okr. JC

Prodáno

Ing. Jaroslav Nekola

Makléø pro oblast východní
Èechy, jednatel IDEAL
REALITY HK a jednatel IDEAL
REALITY CZ, èlen dozorèí
rady ARK ÈR, stavební
inženýr, se specializací
na bydlení, komerèní
nemovitosti, insolvence
a veøejné dražby. Moje
motto: Práce je mùj koníèek
a tradice zavazuje.
Kontakt: tel. 603 234 176
nekola@idealnet.cz

Rek. RD s nebyt. prostory, Hoøice, JC

Rodinný dùm v Novém Bydžovì, okr. HK

Prodáno

která je postavena na profesionálech s mnohaletou zkušeností v oboru,
vysokými odbornými znalostmi, které si pravidelnì obnovují a seriózností
v každodenní práci. Neváhejte a obraśte se na naše makléøe, kteøí jsou
pøipraveni se vám plnì vìnovat.

Nadstandardní RD Svobodné Dvory, HK

Prodáno

IDEAL REALITY pøedstavuje
24 let jistoty v realitách

Co už nekoupíte

Hospoda Záhornice

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

RODINNÉ DOMY

ideal-po@idealnet.cz

325 615 249

Dùm se 2 byty v Podìbradech
Možnost pronajímání 5 pokojù - výnos 20-30 000 Kè/
mìs. U státní komunikace smìr Hradec Králové. Obsahuje v pøízemí 2 byty, podkroví vhodné k pronájmu jako
studentské pokoje (spoleèenská místnost s kuchyní, 4
pokoje, 2x soc. zaø). Pozemek 641 m2.
cena: 4,2 mil. Kè
ideal-hk@idealnet.cz

ev.è. 031395
603 573 127

Nový moderní rodinný dùm v Hoøicích, okr. Jièín
20 min. od Hradce Králové, atraktivní lokalita - jižní svahy v severní èásti Hoøic, Švestková ul. Dispozice 5+kk s
pøíslušenstvím a terasou - podlahová plocha celkem
171,5 m2 + terasa 11,85 m2, pozemek 911 m2. Pøipraveno vybudování krytého garážového stání, ev.garáže, a k
dokonèení zahrady.
informace o cenì v kanceláøi
ev. è. 044044
ideal-hk@idealnet.cz

495 538 690

Rodinný dùm ve Rtyni v Podkrkonoší, okr. Trutnov,
v okrajové støední èásti obce, pøízemní, èásteè. podsklepený, zdìný dùm s podkrovím obsahuje 2 byty – v pøízemí
3+1 s pøísl, v podkroví 2+kk s pøísl., ÚT – pevná paliva,
event. EL-kotel. Dále stodola, kolna, garáž, pozemky celkem 2555 m2. Prodej v insolvenèním øízení.
informace o cenì v kanceláøi
ideal-hk@idealnet.cz

ev.è. 044086
603 584 273

Rodinný dùm 2+1 Rašín, okres Jièín
6 km JV od Hoøic a 22 km od Hradce Králové, klidné
místo. Zdìný dùm s opravami (2007). Napojeno na plyn.
Studna, septik. Dispozice: veranda, chodba, kuchyò, 2
pokoje, koupelna+WC, komora. Dílna+stodùlka. Vytápìní:
ÚT na tuhá paliva. Pozemek: 605 m2. Velmi dobrý stav. K
celoroèní rekreaci èi bydlení.
cena: 1,4 mil. Kè
ev. è. 044091
ideal-hk@idealnet.cz

603 584 273

Øadový RD se dvorem, Barákova ulice, Hoøice, JC
25 km SZ od Hr. Králové. JV od centra. Dispozice: chodba,
kuchyò, 3 pokoje, koupelna+WC, komora pod schody.
Podkroví: pùda (možnost vestavby). Podlah. plocha: 81
m2. Zdìná kolna. Topení: el. aku kamna. Plyn: lze napojit.
Slušný stav. Po opravì vhodné k trvalému bydlení. Pozemek: 248 m2.
cena: 1,5 mil. Kè
ev. è. 044112

ideal-po@idealnet.cz

325 615 249

Rodinný domek 3+kk v Chośánkách u Podìbrad.
Obývací pokoj 34 m2, kuch. kout, 2 ložnice, veranda, sklep
- celkem 102 m2. Obecní vodovod a kanalizace, vytápìní
el. akumulaèní. Pozemek 530 m2. Klidné místo v blízkosti
golfového høištì. PENB není-tøída G.
cena: 1,85 mil. Kè
ideal-hk@idealnet.cz

ev.è. 031406
495 538 690

Rodinný dùm v Novém Plese u Jaromìøe, okr. Náchod,
ve støední èásti obce, 6 km od Jaromìøe, dvoupodlažní,
podsklepený, zdìný dùm z roku 1969, obsahuje 2 byty o
velikosti 3+1 s pøíslušenstvím, dále kolna, garáž. ÚT pevná
paliva - možnost napojení na plyn, èásteèná rekonstrukce
domu v roce 1999. Pozemky celkem 1183 m2. Prodej v
insolvenèním øízení.
informace o cenì v kanceláøi
ev.è. 044065
ideal-hk@idealnet.cz

495 538 690

Rodinný dùm ve Velkých Svatoòovicích, okr. Trutnov,
ve støední èásti obce, dvoupodlažní, podsklepený, zdìný
dùm z roku 1960, obsahuje 2 byty o velikosti 2+1 s pøíslušenstvím, ÚT - plyn. Pøevážnì v pùvodním stavu, èásteèná
rekonstrukce v roce 1999. Pozemky celkem 1246 m2.
Prodej v insolvenèním øízení.
cena: 1,7 mil. Kè
nekola@idealnet.cz

ev.è. 044087
603 234 176

Novostavba RD Láznì Bohdaneè, okr. Pardubice
Kompletnì zaøízená novostavba RD typu LYRA PLUS. Dispozice 5+1, zast.pl. 111 m2, užit.pl.166 m2, pozemek 732
m2. Užitná pl. pøízemí je 96 m2, podkroví 70 m2. Celková
plocha pozemku je 732 m2. Tepelné èerpadlo, minimální
náklady na vytápìní.
informace o cenì v kanceláøi
ideal-hk@idealnet.cz

ev. è. 044122
603 156 462

Vesnické stavení v Babicích, okr. HK
Malebná obec 10 km vých. od Chlumce n.C. Dálnice 9 km.
Pøízemní, nepodsklepený objekt uvnitø obce obsahuje byt
3+1, hospodáøské objekty, garáž. Velká zahrada. K bydlení i rekreaci. Pl. poz. 1.633 m2.
cena: 880 000 Kè

ev. è. 044120

ideal-hk@idealnet.cz

603 584 273

Rodinný dùm v rekonstrukci, Hoøice, okres Jièín
25 km SZ od Hr. Králové. Nedaleko centra. Probíhá peèlivá
rekonstrukce. V pøízemí k dispozici byt 1+1 s koupelnou a
WC, v patøe 2 pokoje, balkon+terasa. Staticky zajištìno,
pøipraveno na 3 druhy vytápìní. Užit.plocha: pøízemí 115
m2, patro 115 m2, sklep 40 m2. Pozemek: 448 m2.
cena: 2,29 mil. Kè
ideal-hk@idealnet.cz

ev. è. 043901
603 573 127

Rodinný dùm ve Vinarech u Smidar, okr. HK
Pøízemní, nepodsklepený, dùm po èásteèné rekonstrukci
(1988) s využitým podkrovím (2011), dále garáž s dílnou,
pergola a kolna. Budovy na pozemcích jiného vlastníka
(ÈR)! Dispozice obsahuje 2 byty – v pøízemí 2+1 s pøísl.,
v podkroví 3+1 s pøísluš, ÚT-pevná paliva, možnost plynu.
Prodej v insolvenèním øízení.
VEØEJNÁ DRAŽBA - inf. v kanceláøi ev.è. 044066
ideal-hk@idealnet.cz

603 156 462

Rodinný dùm s dílnou v Chlumci n.C., okr. HK
Pøízemní, cele podsklep. rod. dùm s podkrovím na okraji
mìsta, ul. Alejská. Udržovaná døevostavba obsahuje byt
5+1 s pøíslušenstvím. Souèástí profi dílna, krytý bazén,
garáž. Celk. pl. poz. 941 m2.
cena: 3,79 mil. Kè
ideal-hk@idealnet.cz

ev. è. 044088
603 584 273

Rodinný dùm Hoøice - Doubrava, okres Jièín
25 km SZ od Hr. Králové, cca 2 km od Hoøic, èást Doubrava. Klidné místo. Novìjší zdìný dùm ve výborném stavu k
bydlení nebo rekreaci. Užitná plocha: 178 m2. 4 pokoje,
kuchyò, koupelna, sauna. Ústø. topení, vodovod: obecní.
Odpad: septik. Zahradní domek (krb, udírna a krytá pergola). Pozemek: 366 m2.
cena: 2,39 mil. Kè
ev. è. 044107
nekola@idealnet.cz

603 234 176

Rodinná vila s pozemkem v Hradci Králové, SP
Klidná zástavba vilové ètvrti - Slezské Pøedmìstí. 2-podl.
podskl. budova z 20-tých let minul. stol.Vhodné na bydlení
i podnikání. 1.NP a 2.NP je 3+1, koupelna, WC a komora,
každé 120 m2 užit.pl. Zast.pl.domu 150 m2. Vytápìní plynem. Vlastní parkovištì. Pozemek 821m2.
cena: 5,9 mil. Kè

Kompletní nabídku nemovitostí najdete na www.idealnet.cz

ev. è. 044126

ideal-hk@idealnet.cz

603 584 273

Domek-chalupa Tis-Knìž, okres Havlíèkùv Brod
15 km S od Havl. Brodu. Dispozice: chodba, kuchyò,
obývací pokoj, koupelna (nedokonèená), dále sklad, suchý záchod a stodùlka. Vlastní studna, kanalizace není.
Topení: kamny na tuhá paliva. Pozemek: 687 m2. Pøed
rekonstrukcí. Vhodné k rekreaci.
cena: 170 000 Kè
ideal-hk@idealnet.cz

ev. è. 043993
603 584 273

Dva rod. domy s velkou zahradou, Úlibice, okr. JC
5 km V od JC, v centru obce. Opraveno v 90. letech,
podkroví 2008. Pøízemí 2+1, podkroví 3+1. Vedle domu:
objekt z r.1997 (lze k bydlení). Na dvoøe: stodola. Jde o
prodej v insolvenèním øízení. Kupující hradí daò z nabytí
nem. vìcí. Vhodné k bydlení a podnikání. Pozemek: 3051
m2. Velmi dobrý stav.
cena: 1,75 mil. Kè
ev. è. 044076
ideal-hk@idealnet.cz

603 584 273

Øadový RD se dvorem, Levitova ulice, Hoøice, JC
25 km SZ od Hr. Králové. V klidné ulici SZ od centra. Starší dùm opravený kolem r. 1960. V r. 2014: nový krov a
støecha dvorní èásti. Dispozice: sklep. Pøízemí: chodba,
kuchyò, 2 pokoje, koupelna, WC. Podkroví: pokoj a pùda.
Zast. plocha: 128 m2. Kolny. Po opravì k trvalému bydlení.
Pozemek: 393 m2.
cena: 1,05 mil. Kè
ev. è. 044089
ideal-hk@idealnet.cz

603 584 273

Dùm v rekonstrukci, Chvaleè, okr. Trutnov
10 km SV od Trutnova. Vìtší obec. Pìkné okolí (Krkonoše
i Adršpach. skály). Plocha: 9,85×8,45, zdìný, podsklepený. Stáv. konstrukce v dobrém stavu, bez závad. Sítì:
elektro a vodovod lze napojit, kanalizace: pøedp. vlastní
ÈOV. Pozemek: 749 m2. Po rekonstrukci vhodné k bydlení
èi rekreaci!
cena: 490 000 Kè
ev. è. 044108
ideal-hk@idealnet.cz

603 584 273

Øadový RD se zahradou, Ostromìø, okr. Jièín
20 km JV od Jièína, v centru obce. Dobré spojení. Dispozice: 2 pokoje, kuchyò, koupelna, spíž, chodba, plocha cca
70 m2. Suchý záchod. Prádelna a døevníky. Sítì: plyn doveden na dùm; vodovod: napojeno na obecní; vlastní studna
(užitková). Opravy 1946-56. Lze ihned užívat k rekreaci.
Pozemek: 395 m2.
cena: 730 000 Kè
ev. è. 044127
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Na trhu nemovitostí od roku 1991– vsaïte na tradici a úspìšnost
Chcete prodat nemovitost? Volejte zdarma 800 282 282

RODINNÉ DOMY

ideal-hk@idealnet.cz

603 573 129

RD se st. pozemkem (1.686m2),Stìžery,okr.HK (MHD)
Ul. Zámecká, 4 km od centra HK (MHD), zapoèata rekonstrukce, v pøízemí 3+1, v podkroví volná pùda, 2x sklep,
vedlejší stavby. K objektu patøí velký pozemek (1.686m2)
- vhodný pro nízkopodl. zástavbu pøímìstského typu.
IS: vodovod, elektro, možnost plynu, žumpa. Celkem
2.036m2.
cena: 1,95 mil. Kè
ev.è. 044139
ideal-hk@idealnet.cz

603 156 462

Prvorepubliková vila v Novém Bydžovì, okr. HK
Patrová, èást. podsklep. vila s garáží, nedaleko centra.
Poctivá pøedváleèná stavba. Dnes dva velké byty, døíve
ordinace a byt. Výhodná investice. Veškeré sítì. Vytápìní
etáž. plyn. Pl. poz. 347 m2.
cena: 3,3 mil. Kè
ideal-nm@idealnet.cz

ev. è. 044159
602 204 002

Nadst. zrekonstruovaný RD v histor. èásti N. Mìsta n/M
Zateplený RD v histor. èásti - nejst. dùm (16. stol.) s pùv.
kamen. stìnami a klenbami, s poz. 522 m2, po nároèné
a peèl. rekonstr. s použitím kvalitních materiálù. RD má
novou støechu vèetnì krovù, nová okna, dveøe, podlahy,
koupelny s WC, rozvody.
cena: 5,5 mil. Kè
aulichova@idealnet.cz

ev.è.180629
732 257 957

Pìkný rodinný dùm Náchod, Purkyòova
Velký RD po celk. nákladné rekonstr., souèástí 2 garáže
a okras. zahrada 267 m2. I. NP 1+kk (23,7 m2) a 3+1
(94 m2), v podkroví je nový byt 4+1 (125,30 m2) samost.
pøístupný. Možnost komerè. pronájmu I NP na ordinace
(blízko nemocnice) nebo na byty.
cena: 4,9 mil. Kè
ideal-nm@idealnet.cz

ev.è.180615
602 204 002

Rodinný dùm se zahradou, È. Skalice
Øadový RD 4+1 s garáží, slunnou zahradou (poz. 624
m2) a sklepem. 1 NP - chodba, kuchyò, tøi pokoje, koupelna, WC. 2 NP - dva pokoje, pùdní prostory pro vestavbu
tøí místností. Vedle domu jsou zdìné kolny, dílna, studna..
Pøedání možné ihned.
cena: 940 000 Kè
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ev.è. 180604

nekola@idealnet.cz

603 234 176

Dva pøízemní apartmány v Brandýse n/O
Okr. Ústí nad Orlicí. V r.2008 novì postavené 2 luxusní
bungalovy (po 54 m2) 2+kk vè. vybavení, venkovní letní
kuchyò, krb, dvougaráž, domeèek pro kola, studna. Dvì
foltovoltaické elektrárny (5,44 kWp a 3,84 kWp). Pozemek 807 m2. Vytápìní plynem. Investièní pøíležitost.
cena: 3,5 mil. Kè

ev. è. 044143

ideal-rk@idealnet.cz

602 144 832

Rodinný dùm v rekonstrukci v Lípì nad Orlicí
Velký rodinný dùm, na velice hezkém místì, ve støedu
obce. Na domì zapoèata rekonstrukce - odstranìny kompletnì vnitøní omítky a podlahy, provedena izolace zdiva
proti zemní vlhkosti. V domì plánovány dvì bytové jednotky. Celková plocha pozemku 816 m2.
informace o cenì v kanceláøi
ideal-nm@idealnet.cz

ev.è. 151116
732 257 957

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.
cena: od 1,29 mil. Kè
ideal-nm@idealnet.cz

ev.è. 180416
602 204 002

Rodinný dùm, Stojice u Heømanova Mìstce¨
RD se zahradou 4 km od Heø. Mìstce a 15 km od pøehrady
Seè. Dùm je po èást. rekonstr. a má 2 samost. vchody. V
pøední èásti 1+1, v zadní též 1+1, sprch. kout a WC. Pùda
je pøipravena k vestavbì. Vytápìní lokální na TP, plyn je na
hranici pozemku.
cena: 690 000 Kè
ideal-nm@idealnet.cz

ev.è. 180582
602 204 0202

Novìjší RD, Starostín u Mezimìstí
RD s poz. 515 m2. V 1NP pìkná místnost s krbem a kuchyò, dále vìtší chodba k pøípadné vestavbì pokoje a WC.
V zadní èásti je kotelna, uhelna a prostorný sklad. Samostatný vchod do 2 NP, kde jsou 2 pokoje, koupelna, WC a
kuchyò pøed dokonèením.
cena: 890 000 Kè

ev.è. 180610

ideal-hk@idealnet.cz

603 573 129

Rodinný dùm, Hradec Králové - Vìkoše, Zahradní ul.
RD 5+kk (1971) se zahradou na pøíjemném a klidném
místì, tech.suterén s garáží, dvì obytná podlaží, volná
pùda. Zast. plocha 84m2. Nová støecha BESK, plastová
okna se žaluziemi, nový elektrokotel (možnost plynu),
studna, okrasná zahrada kolem celého domu. Ihned k
dispozici. Pozemek 720m2.
cena: 4,65 mil. Kè
ev.è. 044145
ideal-rk@idealnet.cz

602 144 832

Rodinný dùm v Lípì n/O, okr. Rychnov n. K.
po nedávné rekonstrukci, v hezké èásti obce, 25 km východnì od Hradce Králové. V domì 5 obytných místností,
kuchyò, 2 koupelny, sklep, technické místnosti a garáž.
Možnost pùdní vestavby. Pozemek 1.487 m2, možnost
pøikoupení sousední parcely. Plynové topení.
cena: 1,6 mil. Kè
ideal-nm@idealnet.cz

ev.è. 151120
732 257 957

Rodinný dùm, Hejtmánkovice u Broumova
RD 4+1 pøed dokonèením s garáží v klidné èásti Broumova s pozemkem 1 186 m2 a užitné ploše 195 m2. Vytápìní
ústøední elektrokotlem, podl.topení, možnost krbové vložky. I. nadzemní podlaží a obytné podkroví.
cena: 1,79 mil. Kè Kè
ideal-nm@idealnet.cz

ev.è. 180519
602 204 002

Rodinný dùm s garáží, Vrchoviny u N. Mìsta n/M
RD (zast. 120 m2) s garáží a pozemkem 601 m2. Dùm je v
pùvodním stavu, ale s velmi dobrou vazbou a zachovalou
støešní krytinou. Disp.: pøízemí- 2+1, koupelna, WC, komora, podkroví- dva pokoje, pùda. El. 400 V, voda ze studny,
odpad- kanalizace.
cena: 1,095 mil. Kè
ideal-nm@idealnet.cz

ev.è.180589
732 257 957

Rodinný dùm, Hynèice u Mezimìstí
RD 4+1 udržovaný s garáží na okraji Hynèic s pozemkem
2.196 m2 a užitné ploše 161 m2. Možnost pùdní vestavby.
Vytápìní ústøední plynové, IS - VO, EL, PL, žumpa.

cena: 950 000 Kè

ev.è. 180613

ideal-rk@idealnet.cz

602 144 832

Rodinný dùm v Zálší u Chocnì, okr. Ústí n/O
Velký dvougeneraèní rodinný dùm, pøistavìný k pùvodní
zemìdìlské usedlosti v roce 1992. Dùm obsahuje 2 byty
3+1, pùdní prostor vhodný k vestavbì a pùvodní hospodáøské prostory vhodné i k podnikání. Pozemek celkem :
1.143 m2. Dùm prodáván v rámci insolvenèního øízení.
cena : 1,2 mil. Kè
ideal-rk@idealnet.cz

ev.è. 151075
602 144 832

Zrekonstruovaný rodinný dùm v obci Týnišśko, okr. ÚO.
Stylovì a kvalitnì zrekonstruovaná bývalá zemìdìlská
usedlost. Užívána jako celoroèní rekreaèní dùm, ale vhodná k trvalému bydlení. Plocha pozemkù 1.514 m2. Prodej
vèetnì vybavení. Okrasná zahrada, uzavøený dvùr. Plynové ÚT, veøejný vodovod i studna, septik, elektro. Doporuèuji
prohlídku - kvalitní nemovitost!
cena: 3,5 mil. Kè
ev.è. 151121
ideal-nm@idealnet.cz

602 204 002

RD s garáží, Svinišśany u È. 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. PPsklep s vodárnou. Ve velmi prostorné pùdì je vestavìna
letní místnost. Dvì studny.
cena: 700 000 Kè
ideal-nm@idealnet.cz

ev.è. 180525
602 204 002

Dvougeneraèní RD, krásná lokalita N.Mìsta n/M
Vìtší RD se 2 byty. 1 NP-WC, koupelna, 2 pokoje, ob. pokoj
a jídelna s kuchyní. 2 NP-pokoj s balkonem, WC, koupelna, ložnice, jídelna s kuchyní a ob. pokoj. Vel. terasa a
garáž pro 3 auta. Na slunné zahr. (652 m2) je další garáž
využ. jako letní byt.
cena: 3,29 mil. Kè
ideal-pu@idealnet.cz

ev.è. 180599
731 443 743

Rodinný dùm v Luži
cca 23 km jihovýchodnì od Chrudimi. Prostorný RD 5+1
s garáží, dílnou a zahradou. Dùm sestává z bytu 5+1 v
1. patøe a zázemí v pøízemí. V pøízemí naleznete garáž,
velkou dílnu, úložné prostory, sklepy a kotelnu. U domu
zahrada.
cena: 1,15 mil. Kè

ev. è. 290005

Kompletní nabídku nemovitostí najdete na www.idealnet.cz

731 443 743

ideal-pu@idealnet.cz

731 443 743

ideal-po@idealnet.cz

325 615 249

ideal-po@idealnet.cz

325 615 249

BYTY

ideal-pu@idealnet.cz

Vila v Pøelouèi
stojící na pozemku o výmìøe 727 m2. Sestává ze dvou NP,
podkroví, èásteènì podsklepena. 2x byt 3+1 s pøíslušenstvím, orientace V-Z, dùm je napojený na kanalizaci, plyn,
el., voda z vlastní studny. Zahrada situovaná na západ, k
dispozici garáž.

Rodinný dùm v Rohoznici
na pozemku 611 m2, jednopodlažní s možností vest. do
podkroví. V pøízemí 3+1+pøíslušenství. K dispozici el.,
plyn, obecní voda + vrt na zahradì k zalévání, odpady do
jímky. Topení plyn. kotlem, ohøev vody el. bojlerem. Dílna,
døevník, altán a garáž.

Dva propojené ateliery (1+kk) v centru Podìbrad
Byty ve 4. podlaží novostavby v sousedství lázeòské kolonády.2 propojené místnost s kuch. koutem a barem,
2x soc. zaøízení se sprch. koutem. Je možno rozìlit na 2
byty 1+kk. Prodej vèetnì vybavení na míru. PENB není tøída G.

cena: 2,3 mil. Kè

ev. è. 290007

cena: 2 mil. Kè

ev. è. 290008

cena: 2,35 mil. Kè

ideal-po@idealnet.cz

325 615 249

ideal-po@idealnet.cz

325 615 249

ideal-hk@idealnet.cz

Byt 2+1 V Lysé nad Labem
Byt se nachází ve 2.NP zdìného domu. Dobrá dispozice
na 2 svìtové strany, sklep. Podlahová plocha 60,69 m2.
Nová støecha, byt v pùvodním stavu, udržovaný, vytápìní ústøední. PENB není-tøída G. K cenì tøeba pøièíst daò z
nabytí a provizi.
cena: 1,2 mil. Kè
ideal-rk@idealnet.cz

ev.è. 031404
602 144 832

Pronájem nového bytu 2+kk v Týništi n/O, Mírové nám.
Atraktivní byty v historickém domì vedle kostela. Kvalitní
rekonstrukce bytové èásti domu dokonèena v èervenci
2014. K dispozici byt 54,6 m2. V bytì k dispozici kuchynì
se spotøebièi. Vytápìní samostatným plynovým kotlem.
Atraktivní bydlení v centru mìsta.
cena: 7 500 Kè mìs. + en. a služby
ideal-nm@idealnet.cz

ev.è. 151079
602 204 002

Byt 2+1, 62 m2, OV, Trutnov centrum
Byt 2+1 (62 m2) po èást. rekonstr. koupelny ve 4 NP panel.
domu. Dùm má nové výtahy, stoupaèky, el. spol. prostor,
v r. 2016 venkovní zateplení a oprava balkonù. Disp.: prostorná kuchyò se spíží, koupelna, WC, šatna a dva pokoje,
pìkný, zdìný sklep.

Zdìný byt 3+1 v Podìbradech
Byt ve 4 NP v nástavbì v centru Podìbrad 200 m od
lázeòské kolonády. Byt výmìry 93 m2 ve velmi dobrém
stavu, vytápìní ústøední vlastním plynovým kotlem. Není
výtah a sklep. PENB není - tøída G.
cena: 2,84 mil. Kè
ideal-nm@idealnet.cz

ev.è. 031407
602 204 002

Dva byty s garážemi, È. Èermná u Náchoda
Spoluvl. podíl ve výši 1/2 na byt. domu a pozemcích, což
pøedstavuje užívání dvou bytù 3+1 (59 m2) a 3+kk (60
m2), které se nachází v 1 NP zdìného domu a náleží k
nim dvì garáže. Byty jsou v pùvodním stavu a vytápìny
vlastním kotlem na tuhá paliva.
cena: 700 000 Kè
ideal-nm@idealnet.cz

ev.è. 180558
602 204 002

Zdìný byt 3+kk, 66 m2, OV, Náchod
Velmi pìkný byt 3+kk v 6 NP zatepl. domu po èást. rekonstr., vybaven i vest. skøínìmi. Disp.: chodba, ob. pokoj s
kuch. koutem, pokoj s balkonem, ložnice, koupelna a WC.
Dùm má nové stoupaèky, dva výtahy, kolárnu, sušárnu, k
dispozici je parkovištì.

cena: 950 000 Kè

ev.è. 180618

cena: 1,25 mil. Kè

ev.è. 180619

ideal-hk@idealnet.cz

603 156 462

ideal-hk@idealnet.cz

603 584 273

Stavební parcely v Nechanicích, okr. HK
Dvì stavební parcely (každá po cca 1500 m2) na zajímavém, klidném místì na jižním okraji Nechanic. Vyšší
vybavenost v místì, dobré spojení do HK. Veškeré sítì na
hranici, asfaltová komunikace.
cena: 890 Kè za m2

ev. è. 044049

Stavební pozemek (komerce+bydlení), Bílsko, okr. JC
1,5 km Z od Hoøic a cca 22 km JV od Jièína. V centru pøi
silnici I/35 smìr Jièín. K zástavbì: prodejna s bydlením.
Povolen projekt. Povolen a vybudován sjezd ze silnice.
Oploceno. Sítì: elektro a vodovod na pozemku; kanalizace: schválena ÈOV. Výmìra: 1852 m2. Možnost podnikání
s bydlením.
cena: 700 000 Kè
ev. è. 044059

ev.è. 031399
603 573 129

Nový podkrovní byt 4+kk, Hradec Král.- Malšovice
Ve zrekonstr. cihlovém domì s vlastní zahradou, ul. Na
Kotli, kompletnì nový podkrovní byt (82 m2) s úložným
prostorem (15 m2), klima, nadstand. koupelna, v cenì
nová kuchyòská linka se zákl. spotøebièi a vestavìná skøíò
v pøedsíni. Celkem 82 m2 + 15 m2.
cena: 2,99 mil. Kè
ideal-nm@idealnet.cz

ev.è. 044069
602 204 002

Zdìný byt 3+1, Èeská Skalice
Byt v OV (68 m2) ve 2. patøe. Je slunný, má 2 balkony, 2
vìtší sklepy a nízké náklady na provoz. Byt je v pùvodním
stavu, ale velmi udržovaný. Dùm má novì zateplenou støechu, je 10 minut chùze od centra a od pøehrady Rozkoš.
Volný ihned.
cena: 900 000 Kè
ideal-pu@idealnet.cz

ev.è. 180588
731 443 743

Byt 3+1 v Lázních Bohdanèi, Na Lužci
umístìný v 1. NP zdìného domu v klidné èásti obce. Podl.
pl. bytu je 109,83 m2 vè. sklepa o výmìøe 6,38 m2. K disppozici zasklená lodžie. Okna bytu jsou orientována na SZ
a JV. 12 let po kolaudaci, plastová okna. Plynový kotel na
ohøev TV a topení.
cena: 2 031 855 Kè
ideal-hk@idealnet.cz

Kompletní nabídku nemovitostí najdete na www.idealnet.cz

cena: 980 000 Kè
ideal-hk@idealnet.cz

ev.è. 031408
495 538 690

Byt 3+kk, Hradec Králové, Durychova ulice,
byt 3+kk po celkové modernizaci (2012), 8.NP, výtah. Dispozice bytu: obývací pokoj, ložnicový kout, dìtský pokoj,
kuchynì, pøedsíò, velkou koupelnu s WC, dále komora,
lodžie, sklep - celkem 83,6 m2 m2. Možnost koupì bytu
vèetnì èásti zaøízení bytu (kuch. linka, vestavìné skøínì).
informace o cenì v kanceláøi
ideal-nm@idealnet.cz

ev.è. 044149
602 204 004

Nadst. zdìný byt 3+1, Náchod-Branka
Pìkný, èásteènì vybavený byt 3+1 (78 m2) v klidné lokalitì Náchoda, poblíž lesa. Byt je po kompl. rekonstr., nová
kuchyòská linka, koupelna, WC, nové rozvody elektro,
vody i odpadù, nový plynový kotel, kvalitní dveøe, podlahy...
Pøedání bytu dle dohody.
cena: 1,495 mil. Kè
ideal-pu@idealnet.cz

ev.è. 180600
605 261 723

Byt 3+1 v v centru Pardubic
ulice Br. Veverkových, ve 4. NP zdìného, kompletnì revitalizovaného domu o výmìøe 70 m2, sklep 9 m2. Byt je po
kompletní nadstandardní rekonstrukci. Dva pokoje situované na východ, kuchynì a pokoj situované na západ.
Možnost parkování ve dvoøe.

ev. è. 292310

cena: 2,1 mil. Kè

ev. è. 292341

603 573 129

ideal-rk@idealnet.cz

602 144 832

St.pozemek (1.686m2) se starším RD, Stìžery u HK
Pøi ul. Zámecká, 4 km od centra HK (MHD), v RD byla zapoèata rekonstrukce. K objektu patøí velký pozemek, který
je vhodný pro nízkopodlažní zástavbu pøímìstského typu.
IS: vodovod, elektro, možnost napojení na plyn, kanalizace do žumpy. Prodej pozemku možný i po èástech.
cena: od 1.157 za m2

Byt 2+1 s balkonem ve 2.NP zdìného domu v Kolínì.
Dobrá dispozice na 2 svìtové strany, pokoje na jih do vnitrobloku, 2 sklepy. Podlahová plocha 56 m2. Nová støecha,
byt v pùvodním stavu, udržovaný, vymìnìna okna. PENB
není-tøída G.

ev.è. 044140

Území pro výstavbu RD v Lípì n/O – Dlouhá Louka
Rovný pozemek navazující na zástavbu rodinných domù.
Výmìra pozemku 8.740 m2. Kolem severozápadní hranice území vede silnice è. 304, cca 50 m jižnì vede železnice Hradec Králové - Letohrad. Území je možné napojit
na elektro, plyn a vodovod. Hezké lesnaté okolí, Hradec
Králové vzdálen cca 20 km. Preferujeme prodej celku.
ev.è. 151093
cena : 350 Kè za m2
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Na trhu nemovitostí od roku 1991– vsaïte na tradici a úspìšnost
Chcete prodat nemovitost? Volejte zdarma 800 282 282

POZEMKY

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

602 144 832

Stavební parcela v Týništi n/O, ulice Poboøí
Parcela v lokalitì nových rodinných domù, v okrajové èásti
mìsta, 20 km východnì od Hradce Králové. Výmìra pozemku 871 m2. Na pozemek pøivedeny sítì - elektro, plyn,
vodovod a kanalizace. Pozemek urèen k výstavbì nízkého
domu bungalov.
cena: 861 300 Kè
ideal-nm@idealnet.cz

ev.è. 151098
602 204 002

Pozemky pro výstavbu RD v okrese Náchod
Atraktivní pozemky urèené k výstavbì RD se nachází v
klidnìjších èástí obcí: Náchod-Klínek, Náchod -Za Tratí, È.
Kostelec, Provodov u N. Mìsta n/M, Miskolezy u È. Skalice, Slavoòov a Jestøebí u N. Mìsta n/M. Sítì a cena dle
lokality, více info v RK.

KOMERÈNÍ NEMOVITOSTI

cena: od 290 Kè za m2
ideal-po@idealnet.cz

ev.è. 180574

ideal-rk@idealnet.cz

602 144 832

Stavební parcela v Liènì, lokality V Oborách
Parcela v nové ulici rodinných domkù. Výmìra 1008 m2.
Pøipojena na elektro, plyn, vodovod a dešśovou kanalizaci.
Pozemek urèený k výstavbì rodinného domu s obytným
podkrovím. Hezké prostøedí, základní infrastruktura.
cena: 383 040 Kè
ideal-pu@idealnet.cz

ev.è. 151104
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

ideal-rk@idealnet.cz

602 144 832

Stavební parcely v Èastolovicích
Velice atraktivní pozemky v klidné a snadno dostupné
lokalitì Polnodvorská. Pozemky kompletnì zainvestovány. Architektonicky zdaøilá, slepá ulice, v okrajové èásti
mìstyse. V ulici okrasné porosty a dìtské høištì. Ohlednì
rezervace pozemku, èi doplnìní informací kontaktujte
makléøe - tel. 602 144 832.
ev.è. 151117
cena: 800 Kè za 1 m2
ideal-pu@idealnet.cz

731 443 743

Pozemek ke stavbì RD v Døítèi
Nabízíme k prodeji stavební pozemek v obci Døíteè, 11
km severnì od Pardubic, 16 km jižnì od Hradce Králové.
Celková výmìra pozemku je 825 m2, k dispozici jsou
všechny relevantní inženýrské sítì (voda, kanalizace,
plyn, el. energie).
cena: 1,05 mil. Kè

ev. è. 290348

325 615 249

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: 6,99 mil. Kè
ev. è. 043928
nekola@idealnet.cz

603 234 176

Prùmysl.areál s pozemky 1,88 ha, Peèky, okr. Kolín
Jedná se o menší areál v Peèkách (bývalá výroba tepel.
izolace), pøi J okraji mìsta s cca 4500 obyvateli v okr. Kolín. Cca 8 km JZ od Podìbrad a cca 17 km SZ od Kolína.
Na dálnici D11 cca 4,5 km. Volné pozemky cca 0,9 ha.
Možný prodej i po èástech.
informace o cenì v kanceláøi
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ev. è. 043973

ideal-pu@idealnet.cz

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 4120 m2.
informace o cenì v kanceláøi

ev. è. 290349
603 234 176

Prùmyslový areál 7,2 ha, Peèky, okr. Kolín
Jedná se o výrobní areál ve velmi dobrém stavu u obchvatu mìsta Peèky, 15 km SZ od Kolína. Celková užit. pl.
budov 23.700 m2. Výšky jednotlivých hal od 4,5 - 14 m.
Možný prodej i po èástech.
informace o cenì v kanceláøi

ev.è. 031384
603 584 273

602 144 832

Pozemky u Týništì nad Orlicí, okr. Rychnov n/K
Pozemky o celkové ploše 5.064 m2 se nacházejí u silnice
I/11 vlevo ve smìru do Hradce Králové, v èásti zvané U
Jordánu. Kultura pozemkù je trvalý travní porost a orná
pùda. Pøíjezd na pozemky po nezpevnìné mìstské komunikaci. Na pozemcích se nacházejí travní porosty a
døeviny.
cena: 150 000 Kè
ev.è. 151123

nekola@idealnet.cz

Pronájem prodejny u státní silnice v Podìbradech
Obchod na hlavní tøídì u silnice smìr Hradec Králové 600
m od centra. Prodejna 8,80 x 6,75 m, vestavìno WC s
umývátkem, výkladec do ulice. Vlastní elektromìr a plynomìr, telefon. Pronájem min. na 1 rok.
cena: 7 500 Kè za mìsíc

ideal-rk@idealnet.cz

ideal-hk@idealnet.cz

603 573 129

Pronájem obchodu/komer. prostor, 50m2, centrum HK
V historickém centru, Klicperova ul., v pøízemí domu s
výlohami, otevøený prostor 50 m2 + sociální zaøízení na
chodbì. Možnost využití sklepních prostor. Vhodné jako
obchodní prostory, vzorková kanceláø, zast. firmy, po
úpravách i jako kavárna ap. K dispozici ihned.Celkem
50+6m2.
cena: 12.500 mìsíènì + en.
ev.è. 043949
ideal-hk@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

nekola@idealnet.cz

603 234 176

Areál strojírny 2,1 ha, Lubenec, okr. Louny
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-hk@idealnet.cz

ev. è. 043971
495 538 690

Výrobní haly pro strojírenství (7990 m2) v Rakovníku
èást areálu bývalého podniku TOS Rakovník, s funkèní
technologií pro strojírenskou výrobu, zahrnuje ocelovou
dvoulodní montovanou halu s jeøábovými drahami, ètyøpodlažní admin. a soc. budovu - pøístavek, dále kalírnu a
objekt trafostanice, celková výmìra pozemkù 15 955 m2.
informace o cenì v kanceláøi

ev.è. 043978

nekola@idealnet.cz

ev. è. 043907
603 234 176

Areál s pozemky 7,2 ha, Hrádek n/N., okr. Liberec
Jedná se o vìtší výrobní areál v Louèné ulici, pøi SZ okraji obce s cca 7.600 obyvateli. Cca 15km SZ od Liberce,
cca 4km od Zittau (SRN) a cca 2 km od hranic s PL. Užit.
pl. budov 18.400 m2. Volné pozemky cca 1,8 ha. Možný
prodej i po èástech.
informace o cenì v kanceláøi
ideal-hk@idealnet.cz

ev. è. 043972
603 573 129

Pronájem haly 1.000 m2 + zpev. plochy HK-Slezské Pø.
Hala 55x18m, výška 12m, betonová podlaha, støešní svìtlíky, v hale vytápìná kanceláø, 2x vjezdová vrata (èelní a
boèní) i pro kamiony, 24h pøístup, støežený areál. K pronájmu i oplocená zpev. plocha 1.750m2 (200 Kè/m2/rok),
možno i èást haly nebo pozemku.
cena: 750 Kè za m2/rok

ev.è. 044010

Kompletní nabídku nemovitostí najdete na www.idealnet.cz

603 584 273

Restaurace se sálem a bytem, Horka u St.Paky, okr. SM
5,5 km SV od Nové Paky. Trasa do Krkonoš. Opraveno
1991 (izolace, topení, støecha, podlahy, WC), dobrý stav,
lze bez problémù provozovat. Kapacita: 2 lokály (60
osob), kuchyò (50 jídel); zázemí a sklady, WC hosté,
sklep, kotelna. Patro: byt. Velký sál (pøed rekonstrukcí).
Pozemek: 926 m2.
cena: 2,9 mil. Kè
ev. è. 044082
ideal-hk@idealnet.cz

ideal-hk@idealnet.cz

603 573 129

Pronájem 2 kanceláøí (60m2), centrum HK, tø. ÈSA
Vedle magistrátu mìsta HK, v 1. patøe dvorního traktu
(1997). Pìkné, svìtlé neprùchozí kanceláøe se samost.
vstupem, vlastní soc. zaøízení. Klimatizace, EZS, pøíprava
na kuchyòku, vlastní plynový kotel. Kanceláøe volné. Celkem 60m2.
cena: 1.700 za m2/rok + en.

ev.è. 044095

nekola@idealnet.cz

603 234 176

Pronájem kanceláøí 97 m2 (194 m2) v Hradce Králové
Velmi pìkné prostory v rek. budovì vedle muzea v centru
s parkování pøed domem. Prostory se nacházejí ve 3. NP
domu s výtahem. Jedná se o celé patro, 8 místností, 2
sociální zaøízení, 2 komory, 2 samostatné vstupy ze schodištì. Vytápìní dálkové.
informace o cenì v kanceláøi

ev. è. 044122

495 538 690

ideal-nm@idealnet.cz

ev.è. 044156
602 204 002

ev.è. 180535

ideal-pu@idealnet.cz

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
ideal-nm@idealnet.cz

ev. è. 290558
602 204 002

Chalupa, Slavoòov u N. Mìsta n/M
Po èást. rekonstr. s poz. 451 m2. Disp.: veranda, velká
obytná kuchyò, ložnice, koupelna, WC a spíž. Pùda k vestavbì. Chalupa má vyzdìný nový èelní štít, obložen strop,
nová vnìjší okna, novou koupelnu se sprch. koutem, bojler, rozvody, dlažbu..
cena: 750 000 Kè

ev.è. 180598

Èinžovní dùm v Brandýse nad Orlicí
Žerotínova ul. V r. 2008 rekonstrukce domu, který je v
blízkosti rehabilitaèního ústavu. V pøízemí 100 m2 nebyt.
prostor, v patøe 2 byty – 48 m2 a 38 m2, pokoj pro hosta a
zázemí. Pùda vhodná k vestavbì. Pozemek 180 m2. Èást
domu pronajata. Vytápìní plynem.
cena: 3,5 mil. Kè

ev. è. 044142

ideal-rk@idealnet.cz

602 144 832

ideal-nm@idealnet.cz

602 204 002

Výrobní a skladovací areál N.Mìsto n/M
Prostory o zast. ploše 624 m2 u centra na poz. 1.817 m2.
Hlavní budova bývalá truhlárna se zázemím (zast. 160
m2), navazují sklad. prostory (133 m2). Truhlárna s plyn.
UT, s pøípojkou vody, odpadù a elektro. Ost. budovy ke
skladování nebo garážování.

Komerèní objekt, Machov u Hronova
Objekt (zast. 680 m2) je modernizován a s pozemkem
895 m2. Disp. - velká hala, garáž, 3 menší haly, kanceláøe
a 2 pokoje s kuchyòkou (možné pro byt). Hala má novou
krytinu, strop zateplen. Pøípojky elektro, plynu, vodovodu a
kanalizace, vytápìní-ÚT.
cena: 2,8 mil. Kè

603 234 176

Provoznì adm. budova v Moravanech, okr. Pardubice
Budova pøi vjezdu do bývalého areálu ÈSAO v obci 15 km
východnì od Pardubic. Jde o dvoupodlažní montovaný
objekt o zastavìné ploše 307 m2. Užitná plocha cca 350
m2. Nutná rekonstrukce støechy. Elektro, kanalizace, možnost vodovod. Plocha pozemku 307 m2. Prodej v rámci
insolvenèního øízení.
cena: 890 000 Kè
ev.è. 151122

Penzion s restaurací „Šporkùv mlýn“ u Kuksu, okr. TU
ve Stanovicích, 1 km od Kuksu, historická budova bývalého mlýna, po celkové rekonstrukci v letech 1995-98, obsahuje v pøízemí restauraci se zázemím, ve 2.NP ubytování
- celkem 10 pokojù (30 lùžek). Prodej vèetnì vnitøního
vybavení. Pozemky celkem 9413 m2.
informace o cenì v kanceláøi

nekola@idealnet.cz

cena: 2,9 mil. Kè
ideal-pu@idealnet.cz

731 443 743

Nebytové prostory v centru Pardubic - pronájem
obchodní nebo kanceláøské, pøíp. prostory ordinaci lékaøe, rehabilitaci, reprezentativní sídlo firmy nebo advokátní
kanceláø. Celkem tøi kanceláøe se zázemím - 2x WC, koupelna s vanou, chodba (èekárna) s kuch. koutem. Podlahová plocha 83 m2.
informace o cenì v kanceláøi
ideal-na@idealnet.cz

cena: 1,19 mil. Kè

603 165 971

ideal-nm@idealnet.cz

ev.è. 180611

603 573 129

Chalupa se st.pozemkem(1271m2), Kunèice u Nechanic
Zdìná chalupa 2+1 s volným podkrovím + pozemek s
vlastním pøístupem vhodný pro výstavbu RD na okraji
obce v blízkosti lesù, pøírodních koupališś a Hrádku u
Nechanic s oborou, studna, elektøina, možnost plynu a
obecní vody. Celkem 1.271m2.

ev. è. 290566

Chalupa v Božanovì, okr. Náchod
Zdìná stavba k rekreaci i k trv. bydlení, v r. 2008 rekonstruovaná. 1 NP velká obyt. místnost, kuchyò, koupelna s WC,
kotelna. V podkroví 4 pokoje. V cenì vybavení a 475 m2
pozemkù. Pìkná klidná obec s krásným okolím.
cena: 920 000 Kè

ideal-hk@idealnet.cz

ev.è. 044134
732 257 957

Zahrádkáøská chata, Velký Døevíè - Hronov
Zateplená ZCH s pergolou, letní kuchyní a krbem, s udržovanou ovoc.zahradou s nádherným výhledem do okolí,
pozemkem 880 m2 a UP 28 m2. VO, EL, sprcha, WC suchý
a biologický, prùtokový ohøívaè vody, zahrad.odovod.
cena: 490 000 Kè

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

ev.è. 180610

ideal-rk@idealnet.cz

ev.è. 180583
602 144 832

Rekreaèní chalupa v Øíèkách v OH
Stylová, èásteènì roubená chalupa, v blízkosti lyžaøského
areálu. Dispozice obsahuje svìtnici s kachlovou pecí, dvì
ložnice v podkroví, koupelnu, suchý záchod, technické
místnosti, sklep. Pozemek celkem 4.000 m2, bude upøesnìn GP. Nádherné místo, ideální pro rodinnou rekreci.
cena: 1,1 mil. Kè
ideal-nm@idealnet.cz

ev.è. 151130
602 204 002

Chalupa 3+1, Olešnice v Orl. horách
Chalupa (3+1) s poz. 4.696 m2, èást. rekonstr. (koupelna, el. rozv.). 2 km od lyžaø. vlekù. Dva samostat. vchody,
2 byt. jed. se spol. koup. a WC. Vytápìní na TP, ve dvou
místn. nová akumul. kamna. IS-veø. vodovod, elektro
(dvoutarif), septik.
cena: 1 mil. Kè

ev.è. 180621
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KOMERÈNÍ NEMOVITOSTI

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

Síś realitních kanceláøí
www.idealnet.cz
poboèky
inzertní místa

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

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

Náchod

Nový Bydžov

Podìbrady

Peèky

Èeská
Skalice

Nové Mìsto n. Met.

Hradec Králové

Dobruška

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

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 nejlepších realitních serverech v ÈR – reality.cz, sreality.cz, reality.idnes.cz
Q IDEAL REALITY Hradec Králové – èlen Asociace realitních kanceláøí ÈR a Evropského klubu realitních kanceláøí

PODÌBRADY

CHLUMEC NAD CIDLINOU

TÝNIŠTÌ NAD ORLICÍ

ÈESKÁ SKALICE

HRADEC KRÁLOVÉ

POLIÈKA

NOVÉ MÌSTO NAD METUJÍ

ÈERVENÝ KOSTELEC

HOØICE

PARDUBICE

NÁCHOD

IDEAL REALITY Podìbrady s.r.o.
nám. TGM 1412/III, 290 01 Podìbrady
telefon, 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, 603 269 139
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.
telefon: 603 156 462
e-mail: bucina@idealnet.cz

Milan Teplý
Nádražní 312, 572 01 Polièka
telefon: 605 479 297
e-mail: ideal-pl@idealnet.cz

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

Štìpán Tomašík IDEAL REALITY-Rychnovsko
Komenského 107, 517 21 Týništì nad Orlicí
telefon: 602 144 832
e-mail: ideal-rk@idealnet.cz

DAVER s.r.o., Dukelská 662
549 01 Nové Mìsto nad Metují
telefon: 602 204 002
e-mail: ideal-nm@idealnet.cz

DAVER s.r.o.
T. G. Masaryka 126, 552 03 È. Skalice
telefon: 602 204 002
e-mail: ideal-cs@idealnet.cz

DAVER s.r.o.
Sokolská 267, 549 41 Èervený Kostelec
telefon: 731 470 399
e-mail: ideal-ck@idealnet.cz

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

