výbìr z aktuální nabídky

JARO/LÉTO 2013

Nové rodinné domy s nádherným výhledem, Sluneèní stráò,
Lipí u Náchoda
Bližší informace na str. 7 nebo tel. 732 257 957, 491 424 508 – možnost koupì i hrubé stavby

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

Prùkaz energetické nároènosti budov
Prùkaz energetické nároènosti budov (PENB) neboli „štítek na bydlení“ je
od 1. 1. 2013 nová povinnost majitelù pøi prodeji èi pronájmu domù a prodeji bytù. (zákon è. 406/2000 Sb) vè. novely è. 318/2012 Sb.

Pøi uzavøení exkluzivní smlouvy o zprostøedkování
prodeje zajistíme klientùm PENB zdarma!

Novela zákona è. 406/2000 Sb.
(Zákonem 318/2012 Sb.)
§ 7a Prùkaz energetické nároènosti budov – od 1. 1. 2013
Vlastník budovy nebo spoleèenství vlastníkù jednotek jsou povinni pøedat
prùkaz nebo ovìøenou kopii:
– kupujícímu budovy nebo celené èásti budovy nejpozdìji pøi podpisu
kupní smlouvy,
– nájemci budovy nebo ucelené èásti budovy nejpozdìji pøi podpisu nájemní smlouvy.
Vlastník budovy nebo spoleèenství vlastníkù jednotek jsou povinni uvedení ukazatelù energetické nároènosti uvedených v prùkazu v informaèních
a reklamních materiálech pøi:
– prodeji budovy nebo ucelené èásti budovy,
– pronájmu budovy nebo ucelené èásti budovy.
Vlastník jednotky je povinen:
Pøedložit prùkaz nebo ovìøenou kopii:
– možnému kupujícímu jednotky pøed uzavøením smluv o koupi jednotky,
– od 1. ledna 2016 možnému nájemci jednotky pøed uzavøením smluv
o nájmu jednotky.
Pøedat prùkaz nebo ovìøenou kopii:
– kupujícímu jednotky nejpozdìji pøi podpisu kupní smlouvy,
– od 1. ledna 2016 nájemci jednotky nejpozdìji pøi podpisu smlouvy.
Zajistit uvedení ukazatelù energetické nároènosti uvedených v prùkazu
v informaèních a reklamních materiálech:
– pøi prodeji jednotky,
– od 1. ledna 2016 pøi pronájmu jednotky.
Pokud vlastníkovi jednotky nebyl na písemné vyžádání pøedán prùkaz
podle odstavce (1 – neboś povinnost ještì nevznikla) nebo (2), mùže jej
nahradit vyúètováním dodávek elektøiny, plynu a tepelné energie pro pøíslušnou jednotku za uplynulé 3 roky; v tom pøípadnì pro nìj neplatí povinnost podle odstavce 3 písm. c).

§ 12a Pøestupky
(1) Fyzická osoba se dopustí pøestupku:
Pokuta až do 50.000 Kè:
– jako vlastník jednotky nesplní nìkterou z povinností podle § 7a odst. 3)
nebo 7)
Pokuta až do 100.000 Kè:
– jako stavebník nebo vlastník budovy nesplní nìkterou z povinností podle § 7a odst. 1)
– jako vlastník budovy nesplní nìkterou z povinností podle § 7a odst. 2).

Co je potøeba k vypracování PENB
Identifikaèní údaje budovy:
– vlastník nemovitosti (kontaktní osoba), vèetnì adresy, IÈ, telefonické
spojení, e-mail, atd.
– adresa pøedmìtné posuzované nemovitosti – domu,
– úèel budovy, poèet osob,
– èíslo pozemk. èi stavební parcely, èíslo listu vlastnictví, katast. území
Technické údaje budovy:
– Kompletní stávající projektovou dokumentaci RD èi BD – zejména pùdorysy všech podlaží i suterénu èi sklepu, øezy objektem a pohledy (tak
aby platilo dle skuteènosti), popisy skladeb konstrukcí obálky budovy
– tzn. podlah, obvodových stìn, stropù a støech.
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– Popis stavu oken a dveøí (druh – stáøí – typ zasklení) – v pøípadì již
èásteèných výmìn i jejich rozpis.
– Typ a výkon instalovaného zdroje vytápìní, popis ohøevu teplé vody
(zásobníky, použité palivo, výkony a pøíkony zdroje tepla v kW, objem
pøípadných zásobníkù v litrech atol).
– Typ osvìtlovací soustavy (žárovková, záøivková atd.), celkový elektrický
pøíkon osvìtlení budovy, zpùsob ovládání osvìtlovací soustavy (ruèní,
automatický apod.).
– Popis vzduchotechnického zaøízení, vè. hlavních technických parametrù (úèinnost rekuperace tepla, pøedehøev vzduchu atol).
– Fotografie objektu ze všech svìtových stran.

Prùkazy nepotøebují
–
–
–
–

Rodinné domy a byty jako pøedmìty dìdictví nebo daru
Starší RD, které se nebudou rekonstruovat, prodávat ani pronajímat.
Rekonstruované chaty, chalupy a další rekreaèní objekty
Novì budované a rekonstruované stavby s energeticky vztažnou plochou menší než 50 m2.

Nejnovìjší tisková zpráva
Ministerstvo prùmyslu a obchodu pøedstavilo v úterý 16. 4. 2013 plánovanou úpravu zákona o hospodaøení energií, týkající se povinnosti
zpracování prùkazu energetické nároènosti budovy (prùkaz). Vedle
povinnosti zpracovat prùkaz zavádí novela také možnost doložit energetickou nároènost budovy vyúètováním energií za uplynulé tøi roky.

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-ph@idealnet.cz

222 230 566

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

Prodej ojedinìlé vily s vinohradem, Køivoklát
Pøízemí: hala, obytný prostor, jídelna s kuchyní, posilovna, WC. Podkroví: hala, dvì koupelny, ètyøi ložnice,
lodžie, pracovna, šatny. Dílna s terasou a krbem, dva
sklípky, zahrada, vinohrad.
informace o cenì v kanceláøi
ideal-ph@idealnet.cz

ev.è. 012497
222 230 566

kanceláø PRAHA
Štìpánská 39, 110 00 Praha 1
telefon: 222 230 566
e-mail: praha@idealnet.cz

poboèky
inzertní místa

Broumov
Láznì Bìlohrad

Hoøice
Nymburk

PRAHA

Náchod
Nové Mìsto n. Met.

Nový Bydžov

Podìbrady

Hradec Králové

Dobruška

Rychnov n. Kn.
Peèky

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

Èeská
Skalice

Chlumec
n. Cidl.

Týništì n. Orl.

Pardubice
Kolín

Kostelec n. O.
Choceò
Vysoké Mýto
Èeská Tøebová

Seè

Svitavy

Polièka

Na trhu nemovitostí od roku 1991
Pronájem RD 5+1/2xG, 240m2, Praha Prùhonice
Pøízemí: hala, dvougaráž, tech. místnost, koupelna,
obývací místnost s krbem a terasou, prostorná kuchyò.
Patro domu, 4x obytné místnosti, šatna, tøi koupelny.
Zahrada 1120 m2, PID: BUS 6 min.
cena: 39 000 Kè mìsíènì
ideal-po@idealnet.cz

325 615 249

cena: 2,15 mil. Kè

ev.è. 031270

nekola@idealnet.cz

603 234 176

Prùmyslový areál Hlinsko, okres Chrudim.
Jedná se o soubor budov (sklady, výroba, kanceláøe).
Areál sloužil kožešnické výrobì. Celková užit. plocha
budov je cca 8.000 m2, celková plocha areálu 5.239
m2. Vytápìní z centrální kotelny na plyn. Fotovoltaická
elektrárna o výkonu 30 kW.

ideal-na@idealnet.cz

ev.è. 043783
603 165 971

Rodinný dùm v klidné èásti Náchoda
Dùm sestává ze 4 obytných místností po 20 m2, balkonu, chodby, 2 WC, koupelny, skladu a kotelny v suterénu. Je podsklepen,topení ústøední kotlem plynovým
i na pevná paliva, nové pøípojky. Za domem garáž a
zahrada. Pozemky celkem 523 m2.
cena: 1,6 mil. Kè

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

ev.è. 012541

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.

informace o cenì v kanceláøi

Q
Q
Q
Q
Q

ev.è. 180450

ideal-po@idealnet.cz

325 615 249

Velký byt 2+1 + parkování v centru Podìbrad
Vnitøní rohový byt ve 3.NP reprezentativní budovy na
Riegrovì námìstí orientovaný pøevážnì na jih. Centrální kruhová hala, rohový obloukový pokoj, pokoj, kuchynì, koupelna, WC, spíž a komora, celkem 100,40 m2.
Byt v pùvodním stavu, parketové podlahy.
cena: 29 900 Kè za m2
ideal-hk@idealnet.cz

ev.è. 031290
603 573 129

Rodinný dùm v Chotìvicích, okr. Trutnov
4 km od Hostinného, RD s garáží (134 m2)ve tvaru L po
èást. rekonstrukci, 2 byty, 2+1- v pøízemí, 3+1 má v pøízemí kuchyò a pokoj se schodištìm a 2 pokoje v pùdní
vestavbì v podkroví s opravenou støechou. Pozemek
2.711 m2 + louka 4.291 m2. Prodej od insol. správce.
informace o cenì v kanceláøi
ideal-nm@idealnet.cz

495 538 690

Nadstandardní rod. dùm Svobodné Dvory, Hr. Králové
SZ èást mìsta. Postaveno 2000. Plocha místn.
176+138 m2. 5 pokojù, 3 koupelny s WC, vybavená
kuchyò, jídelna, hala, dvougaráž , prádelna, kotelna. Topení: podlahové. Centr. vysavaè, kabeláž, klima. Udrž.
zahrada. Pozemek 1048 m2.
cena: 7,9 mil. Kè, sleva
ideal-rk@idealnet.cz

ev. è. 043644
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 koupelnu s
WC. Na pozemku dílna.

ev.è. 043830

cena: 1,79 mil. Kè

ev.è. 151019

602 204 002

ideal-pl@idealnet.cz

605 479 297

Dvougeneraèní RD poblíž centra v Novém Mìstì n/M.
RD s pøístavbou z r.1987 (4+kk a 3+1)+velká rekonstr.nové okna, rozvody, plyn. pøípojka, podlahy, stropy,
dlažba, obklady, døev. obložení, z èásti nová støecha..
V r.2010 nový plyn. kotel, loni nová otopná tìlesa. Na
pozemku 398 m2 zdìná kolna.
cena: 2,99 mil. Kè

ideal-hk@idealnet.cz

ev.è. 180465

Nový rodinný dùm v Korouhvi
Nabízíme novì postavený rodinný dùm pøed kolaudací.
V pøízemí je 1 obytná místnost s KK, sociálním zaøízením a schodištìm. V 1 NP jsou dvì podkrovní místnosti
a WC. Topení je plynové. Celková plocha pozemku je
888 m2 a zastavìná plocha je 80 m2.
cena: 2,70 mil. Kè

Kompletní nabídku nemovitostí najdete na www.idealnet.cz

ev.è. 280089

ideal-hk@idealnet.cz

495 538 690

Dùm s nebytovými prostory v centru Hradce Králové
Havlíèkova ul., pìtipodlažní dùm, podsklepený, s využitým podkrovím. Dispozice: 2 obchodní prostory, (2x 50
m2) v pøízemí, v suterénu nebytové prostory (83 m2),
dále celkem 5 bytù (2x 1+1, 2x 2+1, 1x nový byt (177
m2) v podkroví). Pozemek 305 m2.
informace o cenì v kanceláøi
aulichova@idealnet.cz

ev. è. 043773
732 257 957

Rodinný dùm, Kramolna u Náchoda
RD na Kramolnì, 5 min.autem od centra Náchoda.
Dùm o CP 200 m2 se zahradou 431 m2. Objekt je zdìný
z r.1995, kompl.zateplený. Suterén - garáž, 2x komora,
tech.místnost, prádelna. I.NP + podkroví 4+1. Všechny
IS. Vytápìní na TP + elektrokotel.
cena: 2,395 mil. Kè
ideal-pu@idealnet.cz

ev.è. 180449
731 443 743

Byt 3+kk Pardubice, centrum
Prodej bytu v 5. NP domu v ul. Hronovická. Cca 103 m2
(+ mezonetové patro). Dvì ložnice, OP spojený s kuch.,
jídelním a pracovním koutem, koupelna s WC, šatna,
pøedsíò, prádelna a mezonetové patro.
informace o cenì v kanceláøi

ev. è.291288
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Na trhu nemovitostí od roku 1991– vsaïte na tradici a úspìšnost
Chcete prodat nemovitost? Volejte zdarma 800 282 282
praha@idealnet.cz

222 230 566

Prostorný byt 3+kk, 77 m2, Praha 3 Øehoøova
Byt z roku 2003 v prvním podlaží, dispozice: obývací
místnost rozlohou 35 m2, orientací na sever, dále koupelna a dvì místnosti na jih ( 24,17 m2 ), tedy do ulice.
MHD: tram, Seifertova ul.
cena: 3,8 mil. Kè

ev.è. 012501

ideal-po@idealnet.cz

325 615 249

praha@idealnet.cz

222 230 566

Atyp, rekonstruovaný 2+kk, 35 m2, Holešovice
Umístìn v 2.patøe, bez výtahu. Dispozice: pøedsíò vè. I.
místnosti (obývací prostor s jídelním koutem), koupelna, kuch. linka. II. pokoj (ložnice). V docházkové vzdálenosti MHD: nádr. Holešovice.
cena: 1,85 mil. Kè

ev.è. 012502

praha@idealnet.cz

222 230 566

Ojedinìlá nabídka 3+1, 83 m2/G/T, Troja
Byt s venkovní terasou a panoramatickým pohledem
na Prahu. Dispozice: pøedsíò, 2x pokoje, solo WC,
koupelna. Obývací pokoj vè. jídelní místnosti, terasa,
kuchyò. MHD: Bus (5 min. k metru Kobylisy).
cena: 4,95 mil. Kè

ev.è. 012538

Byt 3+1 s parkovacím stáním v centru Podìbra
3.NP reprezentativní budovy na Riegrovì námìstí.
Obsahuje vstupní chodbu - zádveøí, centrální chodbu,
3 pokoje po 18 m2, kuchyni, koupelnu, WC, spíž a komoru. Celková výmìra 98,20 m2.
cena: 29 900 Kè za m2
ideal-hk@idealnet.cz

nekola@idealnet.cz

ev.è. 031292

informace o cenì v kanceláøi
ideal-rk@idealnet.cz

ev.è. 043802
602 144 832

Byt v klidném místì v Týništi nad Orlicí, ul. ÈSA.
Byt ve zdìném domì, v okrajové èásti sídlištì, u lesa.
Obchody, školka, koupalištì v tìsné blízkosti. Ve mìstì
kompletní infrastruktura, snadná dopravní dostupnost
Hradce Králové. Byt ve tøetím nadzemním podlaží. Užitná plocha 65 m2.
cena: 780 000 Kè
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ev.è. 150996

cena: 3,06 mil. Kè

ev.è. 012540

ideal-po@idealnet.cz

325 615 249

ideal-hk@idealnet.cz

ev.è. 031332
603 573 129

Prostorný byt 2+1, 69m2, OV, HK - Pospíšilova tø.
ve 3.p. cihlového domu, byt je vyklizený a pøipraven k
modernizaci èi rekonstrukci, nová plastová okna, výška
stropù pøes 3 m, velká kuchyò orientovaná do dvora,
2 pokoje do ulice (jih), komora, vlastní kùlna. Možnost
hypot. úvìru. Celkem 68,9 m2.

ev. è. 043756

Byt 3+1 (93 m2) Rosice u Chrasti, okres Chrudim.
Byt je a,kuchyò,spíž,3x pokoj, koupelna, samostatné
WC, komora. K bytu náleží sklep o výmìøe cca 2,5 m2 a
technická místnost. Vytápìní a ohøev TUV plynem.

Èásteènì zaøízen 2+kk,60m2/B/G, P9 Vysoèany
Byt v OV 60 m2 v 6. patøe z r. 2009 vè. výtahu. Dispozice: pøedsíò, obývací pokoj vè. kuchyòské linky od
Gorenje, dále ložnice, balkón, koupelna s WC, komora.
MHD: METRO B Èeskomoravská.

7500 Kè/mìs.+energie a služby

495 538 690

603 234 176

222 230 566

Pronájem bytu 2+kk v lázeòském centru Podìbrad
Byt ve 4.NP novostavby zdìného domu v sousedství
mìstského parku - kolonády. Je orientován na jih do
klidného vnitrobloku. Obytný prostor s kuchyòskou
linkou. Výtah. Pronájem na dobu urèitou min. 2 roky,
vratná kauce 15 000 Kè.

Zdìný byt 3+1 v OV, Husova ul,, Hoøice, okr. Jièín
25 km SZ od HK, J èást mìsta. Byt po èást. rekonstrukci
(koupelna, WC, kuchyò: 2008), 82,48 m2 + sklepy (cca
24 m2). Pøízemí. Za domem dvùr. Dispozice: 3+1, velké
sklepy. Dobrý stav. Topení plyn.
cena: 1,29 mil. Kè

praha@idealnet.cz

ideal-hk@idealnet.cz

603 573 127

Byt 3+1 (68 m2), OV, Hradec Králové, Malšovice
v klidné lokalitì (Moravská ul.), byt 3+1 ve 3.NP ètyøpodlažního zdìného domu. Dispozice bytu obsahuje:
pokoj (18,9 m2), ložnice (13,4 m2), pokoj (11,4 m2),
kuchynì (7,2 m2), pøedsíò (6,4 m2), koupelna, WC, balkon, sklep. VELMI NÍZKÉ PROVOZNÍ NÁKLADY!
informace o cenì v kanceláøi
ideal-rk@idealnet.cz

495 538 690

Byt 3+kk, 74 m2, Pøevýšov, okr. HK
Družstevní byt 3+kk v 1. NP. Byt možno pøevést do os.
vlastnictví. Objekt zdìný, kotel na pevná paliva v bytì,
možno plyn, nová plastová okna. Voda ze spoleèné
studny. V suterénu dva sklípky (3 + 9 m2) a spol. prostory. Byt volný,k dispozici.

ev.è. 043785

ideal-pl@idealnet.cz

605 479 297

Družstevní byt 1+1 v Polièce
Nabízíme pøevod družstevního podílu bytu na sídlišti
Hegerova, který se nachází ve 2. NP. Byt se skládá z
chodby, komory, sociálního zaøízení, kuchynì a velké
místnosti, která je pøepažena. Z obývací místnosti je
vstup na lodžii s výhledem do pøírody.

ev.è. 043804

cena: 790 000 Kè

ev.è. 043833

cena: 520 000 Kè

ev.è. 043844

602 144 832

ideal-nm@idealnet.cz

602 204 002

aulichova@idealnet.cz

732 257 957

Družstevní byt 2+1 v Týništi n. O. – Na Bìlidle.
Hezký byt, upravený na 3+1, s balkonem, užitná plocha
59,2 m2. Byt ve velice dobrém technickém stavu, ve
2.NP s výtahem. Støed mìsta, veškeré služby v blízkosti.
Ideální místo pro Vaše bydlení.
cena: 795 000 Kè

ideal-hk@idealnet.cz

cena: 1,39 mil. Kè

ev.è. 151005

Pronájem bytù 1+1 až 3+1 v È. Skalici, okres NA
Byty jsou s balkónem a nachází se v 1-8 NP zatepl. panelového domu. V bytech jsou nová plast. okna, opravena je støecha a balkony, dùm má novou vlastní kotelnu.
Nájemné a zálohy na služby jsou od 2.700+2.100,-Kè.
Kauce je ve výši dvou nájmù.
cena: od 2700 Kè mìsíènì

ev.è. 180434

Byt 2+1 DV, Broumov, okr. Náchod
Slunný byt 2+1 - 62 m2 ve DV na sídlišti Spoøilov. BJ je
umístìna v 5. NP, po rekonstrukci koupelny, kuchynì,
podlah a lodžie, dále prošel dùm revitalizací - vstupní
dveøe, okna, výtah, stoupaèky zateplení, støecha. Nízké
provozní náklady na bydlení.
cena: 579 000 Kè

ev.è. 180447

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-nm@idealnet.cz

602 204 002

Zrekonstruovaný, zdìný byt 2+kk, N. Mìsto n/Metují
Byt (57 m2), v 1NP zdìného, zatepl. domu, klidná lokalita, možnost užívání zahrady. Je po kompl. rekonstr.nová koupelna, WC, má plast. okna, všechny rozvody
vèetnì tìles, podlahy, nová kuch. linka, plyn. kotel...
velký sklep. Možnost pøevodu do OV.
cena: 999 000 Kè

ev.è. 180460

ideal-pl@idealnet.cz

605 479 297

ideal-nm@idealnet.cz

602 204 002

Zdìný byt 3+1 OV,zahrada,Nahoøany u N.Mìsta n/M
Byt (80 m2), s balkónem, se zahrádkou (161 m2), letos
zateplení bytovky, nízké náklady na provoz, vytápìní na
TP, pøíp. el. K bytu náleží spol. prostory-kotelna, uhelna,
kolárna, sušárna a pùda, volný je ihned. V obci základní
obèanská vybavenost.
cena: 710 000 Kè

ev.è. 180462

ideal-nm@idealnet.cz

602 204 002

Vìtší byt 3+1 v zatepl. domì, Mezimìstí u Broumova
Byt (84 m2) je ve 3 NP zatepl. domu, plast.okna, v centru mìsta, letos pøevod do OV. Disp.: chodba, tøi velké
pokoje, kuchyò, komora (šatna), WC a koupelna. K
bytu náleží sklep a spoleèné prostory, volný je ihned.
Dùm má již nové stoupaèky a výtahy.
cena: 460 000 Kè

ev.è. 180466

Panelový byt 2+1 v Polièce
Nabízíme k prodeji byt v OV o velikosti 55m2 ve 3. NP
bytového domu v Polièce. Byt je v pùvodním, ale dobrém stavu. Celý dùm je zateplený. V blízkosti je obchod,
zdravotnické zaøízení, škola a do centra asi 10 minut. K
bytu patøí 2 samostatné sklepy.
cena: 690 000 Kè

ev.è. 280094

ideal-pu@idealnet.cz

731 443 743

ideal-pu@idealnet.cz

Byt 1+2 v Lázních Bohdanèi
Prodej bytu ve 4. NP zdìného domu, v ul. Na Lužci.
Podl. plocha 80,25 m2 vèetnì sklepa o výmìøe 6,60
m2. Byt je 10 let po kolaudaci. Vlastní kotel na ohøev TV
a topení. Lodžie 2,70 m2.
informace o cenì v kanceláøi
praha@idealnet.cz

ev.è. 291279
222 230 566

Ojedinìlá nabídka 6+1, 169 m2/G/T/Z, P8 Kyje
I. podlaží mezonetu, 4+1, 105 m2, (s jídelním koutem a
kuchyní, koupelna s vanou ),navazuje II. podlaží, øešené dispoziènì jako 2+1, 64 m2 (pouze II. koupelna bez
kk). MHD: Bus (5 min. od domu).
cena: 29 000 Kè mìsíènì

ev.è. 012518

Byt 3+1 se zahradou v centru Moravské Tøebové
Nabízíme k prodeji byt v centru mìsta. Byt je po celkové rekonstrukci. K bytu patøí èást zahrady. Vytápìní je
samostatným plynovým kotlem. Ve dvou místnostech
jsou zdobené klenbové stropy. Velmi nízké mìsíèní
náklady.
cena: 690 000 Kè

ev.è. 280084

ideal-pu@idealnet.cz

605 261 723

informace o cenì v kanceláøi
ideal-pu@idealnet.cz

ev.è. 291262
731 443 743

Byt 1+2 v Lázních Bohdanèi
Prodej bytu v 1. NP zdìného domu, v ul. Na Lužci. Podl.
plocha 78,84 m2 vèetnì sklepa o výmìøe 5,35 m2.
Byt je 10 let po kolaudaci. Vlastní kotel na ohøev TV a
topení.

ev.è. 291277
731 443 743

605 479 297

Byt 3+1 Pardubice, Polabiny
Prodej bytu o podlahové ploše 70 m2 s lodžií, v 10.
patøe panel. kompletnì revitalizovaného domu v ul.
Grusova. Situovaný na západ, k bytu náleží komora na
patøe domu a sklep. Plocha lodžie 7 m2.

Byt 1+4 v Lázních Bohdanèi
Prodej bytu v 1. NP zdìného domu, v ul. Na Lužci. Podl.
plocha 129,75 m2 vè. sklepa o výmìøe 8,57 m2. Byt je
10 let po kolaudaci. Vlastní kotel na ohøev TV a topení.
Orientace bytu na JZ, SZ a SV.
informace o cenì v kanceláøi

ideal-pl@idealnet.cz

informace o cenì v kanceláøi
ideal-pu@idealnet.cz

731 443 743

Byt 1+3 v Lázních Bohdanèi
Prodej bytu ve 3. NP zdìného domu, v ul. Na Lužci.
Podl. plocha 108,73 m2 vèetnì sklepa o výmìøe 5,77
m2. Byt je 11 let po kolaudaci. Vlastní kotel na ohøev TV
a topení. Dvì lodžie 4,74 m2 a 2,51 m2.
informace o cenì v kanceláøi
praha@idealnet.cz

ev.è. 291281
222 230 566

Pronáj. novostavby ØRD 9+kk/T/Z, 306 m2, P4 Libuš
RD o ètyøech podlažích se zahradou 128 m2. Celková
obytná plocha po podlažích: I.PP, sklad 51,7 m2, I. NP
54,9 m2, II.NP 51,7 m2, III. NP 57,8 m2, celkem tedy 164
m2 bez skladového podlaží. MHD: BUS
cena: 33 000 Kè mìsíènì

ev.è. 012531

ideal-pu@idealnet.cz

731 443 743

Byt 4+1 Pardubice, Polabiny
Prodej bytu 4+1 v 1. patøe pan. domu o podl. ploše
69,2 m2 s lodžií. 2010 rekonstrukce - jádro, nová elektroinstalace, nové rozvody vody a odpadu, nové podl.
krytiny z PVC a dlažby, plast. okna.
informace o cenì v kanceláøi
ideal-po@idealnet.cz

ev.è. 291285
325 615 249

Dvougeneraèní vila v Podìbradech - Koutecká ètvrś
Zdìný rodinný dùm z roku 1938. Vymìnìna okna,
vnitøní interiery èásteènì rekonstruované a vybourané.
Je èásteènì podsklepený. V pøízemí vstupní chodba,
obytný prostor propojený s kuchyní, koupelna, WC s
prádelnou. V patøe byt 3+1
cena: 2,8 mil. Kè

Kompletní nabídku nemovitostí najdete na www.idealnet.cz

ev.è. 031289

ideal-pu@idealnet.cz

ev.è. 291278
731 443 743

Byt 2+1 Pardubice, centrum
Prodej bytu ve 4. nadzemním podlaží zdìného domu
v ulici Hronovická. Byt je vyklizený, v pùvodním stavu,
k rekonstrukci. Podl. plocha bytu je 91,5 m2. Orientace
bytu S-J. Parkování ve dvoøe domu.
informace o cenì v kanceláøi
ideal-hk@idealnet.cz

ev è. 291290
603 573 127

RD s bazénem v Hradci Králové-Malšovicích,
dobré místo, pøízemní, podsklepený dùm, s podkrovím.
Dispozice obsahuje: v pøízemí 3 pokoje, kuchyò, šatnu,
koupelnu, WC, velký vnitøní vytápìný bazén, v podkroví
2 pokoje s kuch.koutem, koupelnu s WC, dále 2 garáže,
sklady, dílnu. Pozemek celkem 1609 m2.
informace o cenì v kanceláøi

ev.è. 043483
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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.
cena: 880 000 Kè

ev.è. 043524

ideal-hk@idealnet.cz

495 538 690

ideal-hk@idealnet.cz

495 538 690

Rodinný dùm v rekonstrukci, Hoøice, okres Jièín
25 km SZ od HK. Poblíž Smetanových sadù. Probíhá
peèlivá rekonstr. Pøízemí byt 1+1, koupelna a WC. Patro: 2 pokoje, balkon+terasa. Ostatní v rekonstr. Staticky
zajištìno. sklep 40 m2. Pozemek: 448 m2.
cena: 2,39 mil. Kè

ev. è. 043581

ideal-hk@idealnet.cz

495 538 690

Vìtší vila se zahradou, Hoøice, okres Jièín
25 km SZ od HK, 25 km; z 30. let. Poblíž park, tenis...
Dispozice: 3+1: koupelna, komora, WC, spíž, prádelna,
døevník. Patro: 2+1: komora, WC, pùdy (lze vestavba);
sklep. Garáž. Pozemek: 1425 m2.
cena: 3,5 mil. Kè

ev. è. 043595

ideal-hk@idealnet.cz

495 538 690

Øadový rodinný dùm v Novém Bydžovì, okr. HK
Patrový, cele podsklepený objekt /krajní sekce/ v klidné èásti mìsta. Do centra 5 min., veškeré služby, vyšší
vybavenost. ØD obsahuje byt 4+1 s pøíslušenstvím. Vytápìní etážové plynové, skleník, podsklepený zahradní
domek. Pozemek celkem 239 m2.
cena: 1,79 mil. Kè

ev.è. 043639

ideal-hk@idealnet.cz

495 538 690

Øadový menší RD, Šafaøíkova ulice, Hoøice, okr.JC
25 km SZ od HK. 350 m S od centra. Opraveno 2010
(koupelna+WC, elektro, støecha). Chodba a komora,
pokoj+kuch. kout, koupelna+WC. Pùda. Dvùr. Vytápìní:
el. aku. Zast.plocha cca 40 m2. Pozemek: 81 m2.

Øadový RD se 2 byty, Jiráskova ul. Hoøice, okr. JC
25 km SZ od HK. Klidná ul. Rek. 1988-2010. Sklep.
Kuchyò, pokoj, koupelna, WC, spíž. Patro: 2 pokoje, kuchyò, koupelna, WC, spíž, balkón. Podkroví: let. pokoj,
pùda. Pozemek: 199 m2. Ihned k užívání.
cena: 1,99 mil. Kè

ev. è. 043697

cena: 800 000 Kè

ev. è. 043716

ideal-hk@idealnet.cz

495 538 690

ideal-hk@idealnet.cz

495 538 690

Øadový RD (rohový), Pod Invalidovnou, Hoøice, JC
25 km SZ od Hr.Králové. JV od centra. Velmi dobrý stav.
Podlahová plocha celkem: 173 m2. Topení: podlahové
a krb. Dále pergola. Pozemek: 351 m2. Parkování: pøed
domem a garáž. Hezký výhled do kraje.

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).
cena: 1,8 mil. Kè

ev. è. 043723

ideal-hk@idealnet.cz

495 538 690

Rodinný dùm v Chrudimi, Moravská ul.
Øadový dvoupodlažní, podsklepený rodinný dùm.
Dispozice obsahuje: garáž, sklepy, kotelna, chodba, 4
pokoje, pøístavba, kuchyò, koupelna, WC. Vytápìní ÚT,
veškeré inž. sítì (V, K, EL, PL). Pozemek celkem 354 m2.
Dùm v pùvodním stavu, modernizace nutná.
informace o cenì v kanceláøi
nekola@idealnet.cz

6/12

495 538 690

603 573 129

ev.è. 043810

cena: 1,89 mil. Kè

ev. è. 043812

603 234 176

ideal-rk@idealnet.cz

602 144 832

ideal-rk@idealnet.cz

ev.è. 043843

Øadový RD se zahradou, Macharova ul. Hoøice, JC
25 km SZ od Hr.Králové. Starší dùm, rek.: 1985. Chodba, 2 pokoje, kuchyò, koupelna, WC, komora, spíž,
prádelna. Pùda. Vytápìní: plyn (WAW) a elektro (aku).
Døevník. Pozemek: 385 m2. Lze ihned užívat.

ideal-hk@idealnet.cz

Prostorný rodinný dùm Hradec Králové – Slatina
Z r.1992, Kladská ul., MHD, výborný tech. stav, využité
všechny 3 podlaží, 2x garáž, zahradní altán s posezením, zdìná dílna, udržovaná zahrada. Pozemek
cca 433 m2(pøíp.583 m2). Cena uvedena bez dílny
v zadní èásti a s menším pozemkem. Cena s dílnou dohodou.
cena: 2,99 mil. Kè
ev.è. 043828

Pronájem patra rodinného domu v Hr. Král.-Malšovice.
Jedná se o pronájem podkroví (2.podl.) rodinného
domu se samostatným vstupem. Dùm se nachází ve
vilové ètvrti žádané lokality Malšovice. Dispozice je
4+kk, užitná plocha 138 m2. Vytápìní na plyn. Jedno
parkovací místo na zahradì domu k dispozici.
cena: 15 000 Kè mìsíènì

ideal-hk@idealnet.cz

Velký rozestavìný dùm v Èastolovicích, ul. Široká.
V klidné ulici nových rodinných domù. Dùm ve stavu
hrubé stavby, již proveden rozvod vody a kanalizace,
osazeny vnìjší výplnì otvorù a dokonèena støešní krytina vèetnì oken. Zast. plocha 190 m2, plocha pozemku
1570 m2, plánovány dvì bytové jednotky
cena: 2,9 mil. Kè

ev.è. 150994

602 144 832

Rodinný dùm v Týništi nad Orlicí, ul. Havlíèkova.
Dùm v dobrém technickém stavu. Dispozice obsahuje
v pøízemí 2 obytné místnosti, verandu, halu se schodištìm, koupelnu, kuchyò, komoru v podkroví obytná
místnost a pùdní prostor. Na pozemku velká garáž a
vedlejší stavby. Pozemek 328 m2.
cena: 1,4 mil. Kè

ev.è. 151013

cena: 2,35 Kè

ev. è. 043770

ideal-hk@idealnet.cz

495 538 690

Rodinný dùm se zahradou Jeøice, okr. Jièín
20 km SZ od HK. Rekonstr. 60. léta. Sklep, veranda, WC,
chodba, koupelna, kuchyò, obývák, ložnice, spíž. Podkroví: pokoj. Kolna, dílna, palivo. Pozemek: 1133 m2. K
celoroè. rekreaci, nenároè. bydlení.

ideal-rk@idealnet.cz

cena: 1,5 mil. Kè (orient.)

ev. è. 043829
602 144 832

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.
informace o cenì v kanceláøi

ev.è. 151014

Kompletní nabídku nemovitostí najdete na www.idealnet.cz
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602 144 832

Dùm s velkým pozemkem v Lípì nad Orlicí.
Dùm v klidné èásti obce, zvané Dlouhá Louka, 22 km
od HK. Dispozice obsahuje 4 obytné místnosti, obytnou
kuchyò, koupelnu, WC, chodbu, verandu, garáž, pùdu
vhodnou k vestavbì, vedl. stavby. Pozemek celkem
4.059 m2.
cena: 1,7 mil. Kè

ev.è. 151024

aulichova@idealnet.cz

732 257 957

ideal-rk@idealnet.cz

602 144 832

Stylová vila v Týništi nad Orlicí, ul. T.G.M..
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. Výmìra pozemku bude upøesnìna GP.
informace o cenì v kanceláøi

ev.è. 151027

ideal-nm@idealnet.cz

602 204 002

Rodinný dùm v centru Nového Mìsta n/Metují, okr.NA
RD v r. 1995 rekonstr.- z èásti plast. okna, v 1 NP omítky,
rozvody vèetnì topení, koupelna, WC. Disp.: místnost+
WC-možnost podnikání (kolaudováno pro kosmetiku),
kuchyò, 3 menší pokoje, koupelna, WC a tech. místnost. 2 NP pokoj, pùda k vestavbì.
cena: 1,89 mil. Kè

ev.è. 180332

ideal-nm@idealnet.cz

602 204 002

Rodinný dùm s vìtšími pozemky v Mezimìstí, okr. NA
Dvougener. RD na okraji obce, navazují na nìj vìtší
pozemky (0,75 ha) z èásti urèené k výstavbì nového
RD a z èásti k rekreaci. Disp.: 1 NP- prádelna, chodba s
kotlem na TP, kuchyò a 2 pokoje. 2 NP- kuchyò, obývací
pokoj+další 2 pokoje, koupelna, WC.
cena: 995 000 Kè

ev.è. 180384

aulichova@idealnet.cz

732 257 957

Nové rodinné domy, Sluneèní stráò, Lipí u Náchoda
Novostavba RD. PENB-typ B, v developerském projektu
(7 RD) v lokalitì Lipí u Náchoda. Bungalovy s užitnou
plochou 123 m2 s dispozicí 5+kk s terasou a pozemkem 596 –1057 m2. Pøed vchodem do domu se nachází parkovací stání s pøístøeškem. Veškeré IS.

Luxusní rodinný dùm, Náchod
Luxusní RD v Náchodì s výhledem do krajiny. Pozemek
1.094 m2. Dispozice 6+kk + možnost v I. NP využít
2+kk. Pùdní prostory jsou vhodné k realizaci apartmánu. Topení a ohøev TV tepel.èerpadlem, podl.topení,
zabezpeèovací øízení. POUZE VÁŽNÍ ZÁJEMCI.
cena: 4,99 mil. Kè

ev.è. 180390

cena: 3,699 mil. Kè

ev.è. 180394

ideal-nm@idealnet.cz

602 204 002

ideal-nm@idealnet.cz

602 204 002

RD po rekonstrukci s komer. prostory, È.Skalice
RD u námìstí, 1 NP - prodejna + herna - pronajaty, výtìžnost z pronájmù = krátká návratnost investice. 2+3
NP - byt 7+1 - nová koupelna + WC, nové rozvody vody,
odpadù, topení vèetnì tìles a plyn. kotle, el. en. RD má
z èásti plast. okna, novou støešní krytinu.
cena: 2,99 mil. Kè

ev.è. 180437

aulichova@idealnet.cz

732 257 957

Nové rodinné domy, Sluneèní stráò, 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 –1057 m2. Pøed vchodem do domu se nachází parkovací stání s pøístøeškem. Veškeré IS.

Prodej nebo pronájem RD, Chvalkovice, okr. NA
RD (4+1) s poz. 1415 m2 prošel vìtší rekonstr.- 2 koupelny+WC, rozvody, topení, omítky, krb. vytápìní. V 1.
patøe vestavba pokoje, dùm má novou krytinu støechy,
plast.septik. Zahrada vhodná k výstavbì nového domu
a nachází se na ní garáž s dílnou.

ideal-na@idealnet.cz

603 165 971

Rodinný dùm o 2 bytech v Teplicích nad Metují
Nachází se v klidné èásti mìsta. V každém podlaží byt
o 90 m2 se 3 pokoji, kuchyní, halou, koupenou, WC a
balkonem. Pozemky celkem 600 m2. Vytápìní ústøedním topením s kotlem na plyn i pevná paliva. V suterénu
garáž, prádelna, 2 dílny a 2 sklepy.

cena: 3,199 mil. Kè

ev.è. 180416

cena: 2,59 mil. Kè

ev.è. 180418

ideal-nm@idealnet.cz

602 204 002

ideal-pu@idealnet.cz

731 443 743

RD po èást. rekonstrukci, Bezdìkov u Police n/Met.
Dùm (3+1), slunná zahrada, klidnìjší èást obce. Disp.:
veranda, chodba, pokoj, vìtší ob. pokoj s krbem a z nìj
je schodištì do podkroví. Dále je kuchyò, koupelna a
WC. Na dùm navazují 2 garáže+menší kanceláø-možné k podnikání. Pozemek celkem 529 m2.
cena: 1,1 mil. Kè

ev.è. 180451

Rozestavìný rodinný dùm v obci Srch
Prodej rozestavìného rodinného domu 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

ev.è. 290282

ideal-nm@idealnet.cz

602 204 002

Øadový RD v historické èásti Nového Mìsta nad Met.
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.
cena: 995 000 Kè
praha@idealnet.cz

ev.è. 180427
222 230 566

Pùdní prostory od 91 m2 do 286 m2, P8 Sokolovská
I. sekce èiní: 286 m2, ostatní plocha z podlaží èiní 50
m2.II. sekce: je èlenìna do pravého køídla domu ( I. 63
m2, II. 28,2 m2 ), tedy celkem 91 m2, ostaní plocha 48
m2. MHD: metro Køižikova.
cena: 14 EUR za m2 mìsíènì

Kompletní nabídku nemovitostí najdete na www.idealnet.cz

ev.è. 012527

cena: dohodou

ev.è. 180403

ideal-na@idealnet.cz

603 165 971

Rodinný dùm po rekonstrukci v Náchodì
Dùm sestává z 1+4, v r. 2008-2010 rekonstruován –
zateplen + fasáda, nová støecha, nová elektro a vodoinstalace, odpady, obklady, dlažby, izolace. Pìkný dvùr
s okrasnými døevinami. V pøízemí 1+2 s pøíslušenstvím,
ve II. NP 2 pokoje a 2 pùdní prostory.
cena: 2,49 mil. Kè
praha@idealnet.cz

ev.è. 180448
222 230 566

Kanceláøe, 39 m2, P8 Sokolovská
Kanceláøe umístìné ve vnitrobloku (16, 23 m2, navazuje oddìlený sklad 16 m2) s úklidovou místností 1,3 m2
a dìlící chodbou 14 m2, kuchyòka 5 m2, sklad 7,7 m2,
WC. MHD: Metro Køižíkova.
cena: 10 EUR za m2 mìsíènì

ev.è. 012528
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Na trhu nemovitostí od roku 1991– vsaïte na tradici a úspìšnost
Chcete prodat nemovitost? Volejte zdarma 800 282 282
praha@idealnet.cz

222 230 566

Obchodní prostory 74 m2, P8 Sokolovská
Obchodní prostor v pøízemí s pohledem do ulice, velikosti místností jsou 22 a 48 m2 (obì prùchozí s dvìma
vstupy), dále z II. místnosti 22 m2 vstup do kuchyòky a
WC. MHD: Metro Køižíkova.
cena: 16 EUR za m2 mìsíènì
praha@idealnet.cz

ev.è. 012529
222 230 566

Nabídka neb. prostorù 78 m2, P1, Soukenická
Kanceláøe v 1. patøe èinžovního domu v Soukenické ul.
Jde o 3 místnosti (15, 20, 20 m2) s chodbou o 15 m2,
orientací na jih, navazuje (kuchyòka 6 m2, solo WC).
MHD: Nám. Republiky.
cena: 25 000 Kè mìsíènì
ideal-po@idealnet.cz

ev.è. 012537
325 615 249

Pronájem obchodu - kanceláøe v centru Podìbrad
v pøízemí domu v ulici Fügnerova cca 200 m od Riegrova námìstí. Pøední místnost s výlohou 27,80 m2, navazuje kanceláø - sklad 13,50 m2, sklad s umyvadlem
a WC v prùjezdu. Vlastní mìøidla odbìru el. energie a
plynu. Vratná kauce 18 000 Kè.
cena: 9000 Kè mìsíènì + energie
ideal-hk@idealnet.cz

ev.è. 031326
495 538 690

Objekt u námìstí v Novém Bydžovì, okr. HK
Patrový, èást. podsklep. objekt na exponovaném místì v centru mìsta. Po rekonstrukci vhodný k bydlení i
podnikání. Vodovod, kanalizace, el. 220/380 V, plyn v
dosahu. V zahradì /na jih/ døevníky, býv. prádelna a
objekt k demolici. Celk. pl. 496 m2.

praha@idealnet.cz

222 230 566

Reprezentativní kanceláøe 251 m2, P8 Sokolovská
V 2. patøe domu s výtahem z r. 1886 vè. dvou park.
stání. Užitná plocha: 450 m2, kanceláøská plocha 251
m2, (èlenìno do tøí oddìlených sekcí). MHD: metro
Køižíkova
cena: 10,5 EUR m2 mìsíènì
ideal-po@idealnet.cz

ev.è. 012530
325 615 249

Prodejna v 1. patøe novostavby v centru Podìbrad
Prodejna (kanceláø) s výlohami do ulice výmìry 67 m2.
Pøístup centrálním schodištìm a výtahem. Soc. zaøízení a kuchyòka na patøe. Komerènì zajímavé místo
v centru mezi Riegrovým námìstím a budovou pošty.
Velmi dobrý stav, vlastní mìøièe energií.
cena: 9000 Kè mìs+energ. a služby ev.è. 031215
ideal-po@idealnet.cz

325 615 249

Pronájem kavárny na kolonádì v Podìbradech
Komerèní prostor ve 2. nadzemním podlaží reprezentativní budovy s okny do kolonády. Kavárna cca 50 míst,
bar, kompletnì vybavená kuchynì. V cenì veškeré vybavení. Celkem 148,30 m2. Na chodníku pøed domem
pøedzahrádka 40 míst. Vratná kauce 40 000 Kè.
17 500 Kè/mìs. + energie a služby
ideal-hk@idealnet.cz

ev.è. 031327
603 573 129

cena: 1,44 mil. Kè

ev.è. 043605

Areál s komer. objektem, pozemek 6.958m2, Hronov
komerènì-výrobní objekt s užit. plochou 2.000 m2 a
pozemkem 6.958 m2 v centrální èásti Hronova, Kudrnáèova ul. v oploceném areálu, nyní potravináøská
výrobna se stravováním. Bez technologie. Zajímavá
nabídka v centru mìsta s možností komerènì-obchodního využití.
cena: 4,5 mil. Kè
ev.è. 043748

ideal-hk@idealnet.cz

495 538 690

ideal-hk@idealnet.cz

Skladovací hala v Chlumci n.C., okr. HK
Skladovací hala v ul. B. Nìmcové.Plocha 775 m2, podlaha beton, nevytápìná.Dobrá dostupnost, u místní komunikace.Hala se samostatným vstupem z ulice, pøívodem a mìøením el. energie. Pronájem 250 Kè/m2/ rok.
cena: 3,9 mil. Kè
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ev.è. 043807

603 573 129

Pronájem haly 1.000m2+zpev. plochy HK- Slezské pø.
Hala 55x18 m, výška 12 m, betonová podlaha, støešní
svìtlíky, v hale vytápìná kanceláø, 2x vjezdová vrata
(èelní a boèní) i pro kamiony, 24h pøístup, støežený areál. K pronájmu též oplocená zpev. plocha 1.600 m2 a
dále panelová (2-4.000 m2), možno i jednotlivì.
cena: 820 Kè za m2 za rok

ev.è. 043846

praha@idealnet.cz

222 230 566

Reprezentativní kanceláøe 210 m2, P1 U radnice
V 1. patøe domu z 15.stol. vè. výtahu, plocha 210 m2,
bez chodeb a tech. místností a soc. místnosti. Hala, WC
oddìlené, kuchyòka. Pravá sekce 110 m2 a levá sekce
102 m2. MHD: mùstek, Karlovo nám.
cena: 11 EUR za m2 mìsíènì
ideal-po@idealnet.cz

ev.è. 012532
325 615 249

Objekt pro bydlení a podnikání v centru Podìbrad
Komerèní/rezidenèní budovy v historické èásti mìsta v
sousedství zámku, Labe a centra. Pøízemní a dvoupatrová budova o celkové užitné ploše 328 m2, pozemek
338 m2. Budovy jsou z vìtší èásti zrekonstruovány,
funkènì 5 samostatných jednotek.

praha@idealnet.cz

222 230 566

Neb. prostor o tøech místnostech 75 m2, P4 Krè
Prostory v 2.patøe domu bez výtahu. Dispozice 3x
místnosti (17, 18, 20 m2 - orientací východ a západ).
Vstupní hala, koupelna a oddìlené WC, kuchyòka.
MHD: metro Kaèerov 5 min.
cena: 10 000 Kè za mìsíc
ideal-po@idealnet.cz

ev.è. 012536
325 615 249

Prodejna v pøízemí na kolonádì v Podìbradech.
Pøízemí reprezentativní budovy, pøístup z pasáže. Prodejní prostor (nyní fitko pro ženy) 71,20 m2, koupelna,
WC, kuchyòka a sklad. Vytápìní ústøední vlastním
plynovým kotlem. Prodejna pronajata do 31.1.2018 za
cenu 15 000,- Kè/mìs + energie a služby.

cena: 5,9 mil.Kè

ev.è. 031311

cena: 3,45 mil. Kè

ev.è. 031320

ideal-po@idealnet.cz

325 615 249

ideal-hk@idealnet.cz

603 573 129

Pronájem bytu 2+kk v lázeòském centru Podìbrad
Byt ve 4.NP novostavby zdìného domu v sousedství
mìstského parku - kolonády. Je orientován na jih do
klidného vnitrobloku. Obytný prostor s kuchyòskou
linkou. Výtah. Pronájem na dobu urèitou min. 2 roky,
vratná kauce 15 000 Kè.
cena: 17 500 Kè mìsíènì
nekola@idealnet.cz

ev.è. 031329

Komerèní objekt (sklad, výroba, služby), Jaromìø
zajímavý komerèní objekt pøi komunikaci HK - Náchod,
pøístup i pro kamiony, v tìsném sousedství nového
obch. centra TESCO, celkem 5. pater pùvodnì èistých
skladù s nákl. výtahem (patro vždy cca 30x26 m), 4.
patro kanceláøe, malý obchod (24 m2) do ulice. UP
4000 m2.
cena: 3,2 mil. Kè
ev.è. 043397

603 234 176

ideal-hk@idealnet.cz

Rekreaèní zaøízení Lesanka, obec Pastviny.
Areál se nachází u Pastvinské pøehrady. Celková kapacita zaøízení je 84 lùžek ve 22 pokojích, pokoje i s
vlastním soc. zaø. Areál tvoøí 2 budovy. Provoz areálu od
r. 1967. Celková plocha pozemku 5.759 m2.

ideal-rk@idealnet.cz

informace o cenì v kanceláøi

ev. è. 043771
602 144 832

Objekt pro potravináøskou výrobu v Èesticích.
v tìsné blízkosti silnice è. I/11, u kruhové køižovatky
smìr Borohrádek, 25 km východnì od Hradce Králové. Dispozice obsahuje cca 470 m2 užitných ploch.
Pozemek celkem 787 m2. Napojeno na veškeré sítì.
Komerènì výborné místo.
informace o cenì v kanceláøi

ev.è. 150988

495 538 690

Pronájem obchodu/kanceláøí v centru Hradce Králové
Goèárova tø., vstup a výlohy z ulice. Dispozice obsahuje 2 místnosti (obchod ev. kanceláø do ulice - 40 m2 ,
sklad, ev. kanceláø do dvora - 23 m2 ) a pøíslušenství
(WC + pøedsíò - 3 m2). Velmi dobrý stav, dálkové vytápìní ÚT, VZD, EZS. VOLNÉ IHNED!
informace o cenì v kanceláøi
ideal-nm@idealnet.cz

ev.è. 043791
602 204 002

Prodej i pronájem rekon. objektu, Dobruška, okr.RK
Výrobní+sklad. objekt (1.285 m2) po rekonstr.- 4 plyn.
kotle, top. tìlesa, rozvody, okna, zateplený, oprav. støecha, se sociálkami, kuchyòkou, šatnami, kanceláøemi.
El. instalace je kompl. nová, hl. pøívod na 250 A. Èást
pronajata (20.000 Kè/mìs.).
4,65 mil. Kè, 12 000 Kè mìsíènì

ev. è. 180421

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

605 261 723

Výrobní a skladovací hala, Láznì Bohdaneè
Pronájem dvojlodní haly s osvìtlenou rampou o výmìøe 100 + 150 m2 v uzavøeném areálu. Vjezd kamionù,
možnost využití vysokozdvižného motorového vozíku.
Rozvod vzduchu ke strojùm 8 ATM.
informace o cenì v kanceláøi
ideal-po@idealnet.cz

ev.è. 290558

ideal-po@idealnet.cz

325 615 249

Atraktivní pozemek pro zástavbu RD ve Skvròovì
Menší obec 5 km od Uhlíøských Janovic, 10 km od
Sázavy. Velmi hezké klidné místo na vyvýšené èásti
obce s výhledem na historický kostelík. Výmìra 769
m2. Pøístup z místní asfaltové komunikace. Urèeno pro
zástavbu objektem pro individuální bydlení.
cena: 400 Kè za m2

ev.è. 031160

ideal-po@idealnet.cz

325 615 249

Pozemek pro stavbu rodinného domu v Žiželicích
Obec s dobrou obèanskou vybaveností 5 km od Chlumce nad Cidlinou a u nájezdu na D11 Praha - Hradech
Králové. Témìø ètvercový pozemek v proluce zástavby
RD. Na hranici rozvod el. energie, øad obecní kanalizace a vody a rozvod zem. plynu. Výmìra 600 m2.
cena: 680 Kè za m2

ev.è. 031195

325 615 249

ideal-hk@idealnet.cz

nekola@idealnet.cz

cena: 950 Kè za m2

ev.è. 31330
495 538 690

ideal-hk@idealnet.cz

Poz. pro pøímìstskou rekreaci Štìnkov, okr. HK
Jedná se o jeden z posledních pozemkù urèených pro
výstavbu objektu k individuální rekreaci v krásném
prostøedí øeky Orlice, cca 15 km od Hradce Králové.
Výmìra pozemku 329 m2. Možnost napojení na el.
energii v místì.
cena: 145 000 Kè

ev. è. 043597

ideal-rk@idealnet.cz

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 m2

ev.è. 150837

ev.è. 031240
325 615 249

ev.è. 031334
603 573 127

Pozemky pro stavbu RD v Hradci Králové - Kuklenách,
klidné místo nedaleko Zelené ul., celková výmìra pozemkù 3331 m2, dle schválené zmìny ÚP využitelné
pro nízkopodlažní bytovou výstavbu cca 60% plochy,
vhodné pro stavbu RD (øadové, dvojdomky, ev. individuální). Možnost napojení na inž. sítì.
informace o cenì v kanceláøi

ev.è. 043028
603 234 176

cena: 950 Kè za m2

Pozemky pro RD ve Starém Vestci 25 km od Prahy
Územním plánem urèeny pro výstavbu RD na okraji
malé obce necelý 1 km od sjezdu z dálnice D11. 7 pozemkù výmìry 711 - 924 m2. Jsou provedeny pøípojky
kanalizace a el. energie. Pøístupová komunikace ve
vlastnictví obce. Nutno vybudovat studnu.

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.
cena: 310 Kè za m2

325 615 249

Poz. pro RD v Nebovidech-Hlubokém Dole u Kolína
Pozemek výmìry 1296 m2 v klidném místì 1 km od
Kolína. Navazuje na zástavbu a je pøístupný z místní
komunikace. V obci žel. zastávka. Na okraji pozemku
rozvod el. energie a plynu, je tøeba vybudovat studnu.
Obecní kanalizace ve výstavbì.

ideal-po@idealnet.cz

Pozemek pro stavbu RD v Kutné Hoøe - Kaòku
Pozemek v mírném jižním svahu s výhledem na Kutnou
Horu. Ze dvou boèních a pøední strany ohranièen místní
slepou komunikací. Provedeny pøípojky el. energie a
plynu, v komunikaci veøejný vodovod a kanalizace. Jedná se o zboøeništì a zahradu.Výmìra 1645 m2.
cena: 1 800 Kè za m2

ideal-po@idealnet.cz

ideal-hk@idealnet.cz

603 573 127

Pozemky pro výstavbu nových rodin. domù v Divci,
ve vzdálenosti cca 5 km od HK, na severovýchodním
okraji obce, s výhledem do Krkonoš a Orlických hor.
Pozemky pro výstavbu cca 15 až 20 nových rodinných
domù, celková výmìra pozemkù 25 481 m2. Nutné vybudování technické infrastruktury.
informace o cenì v kanceláøi
ideal-rk@idealnet.cz

cena: 500 Kè/m2

602 144 832

ideal-rk@idealnet.cz

ev.è. 150876

495 538 690

Stavební pozemek Bílsko u Hoøic, okres, Jièín
1,5 km Z od Hoøic a 23 km JV od Jièína. Pøi V okraji
obce. Lze stavìt: RD, nebo podnikání (nerušící výroba)
pøíp. kombinaci. Dostupné sítì: vodovod, kanalizace
(dešśová) a elektro. Výmìra: 2334 m2.

ev.è. 043668

Poslední volné parcely v Liènì – V Oborách.
Parcely na západním okraji obce, pøi výjezdu smìr
Ostašovice, 9 km západnì od Rychnova n. K.. Zcela
nová ulice pro 25 domkù. Výmìry od 913 m2. Sítì pøivedeny na pozemek. Asfaltová komunikace s chodníkem,
osvìtlení.
cena: 380 Kè za m2

ideal-hk@idealnet.cz

ev. è. 043766
602 144 832

Pozemek pro výstavbu RD ve Žïáru nad Orlicí.
O výmìøe 6923 m2, pøi pøíjezdu do obce, vpravo ve
smìru od Týništì nad Orlicí. Pozemek ÚP urèen pro
výstavbu rodinných domù. Inženýrské sítì v dosahu.
Pozemek v prostoru mezi silnicí a železnièní tratí, rozmìry pøibližnì 45 x 150 m.
cena: 200 Kè za m2

Kompletní nabídku nemovitostí najdete na www.idealnet.cz

ev.è. 150907

ideal-hk@idealnet.cz

ev.è. 043430
603 573 129

Poslední staveb. pozemky pro RD v Bìlèi n./O. u HK
doprodej posledních dvou pozemkù se všemi IS pøístupných po nových komunikacích v atraktivní lokalitì s
MHD (è.17), území uprostøed pøírody, atypické pozemky s výmìrou 1.864m2 a 2.064 m2. Možnost individuální výstavby RD. Prodej od insol. správce.
cena: od 1 400 Kè za m2
ideal-rk@idealnet.cz

ev.è. 043826
602 144 832

Pozemek pro stavbu chalupy v Orlickém Záhoøí.
Pozemek v klidném místì, pøi místní zpevnìné komunikaci (vjezd je omezen jen na povolení OÚ) místní èást
Jadrná. Krásné místo s výhledem na høebeny Orlických
hor. Výmìra pozemku 1917 m2. Elektro na pozemku.
cena: 400 Kè za m2

ev.è. 151028
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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

Stavební pozemek Støevaè, okr. Jièín
Pozemek k výstavbì RD, 1.575 m2 v obci a k.ú. Støevaè,
ležící JZ 10 km od Jièína. Charakter rovinatý. Kanalizaci
nutno øešit èistièkou, nebo jímkou, vodu vlastní studnou. Pozemkem prochází veøejná kanalizace vzdálena
cca 8 m od hranice pozemku.
cena: 260 Kè za m2
ideal-pu@idealnet.cz

ev.è. 180419
731 443 743

Pozemek ke stavbì rekreaèního objektu
v krásném prostøedí v blízkosti obce Bystré. Celk. výmìra je 1557 m2. Dobruška cca 10 km. Pøístup po obecné
komunikaci, z IS k dispozici elektøina. Klidné a slunné
místo v podhùøí Orlických hor.
informace o cenì v kanceláøi
ideal-po@idealnet.cz

ev.è. 290338
325 615 249

Chata na cizím pozemku v zahr. osadì v Podìbradech
Pøízemní zahrádkáøská, èásteènì podsklepená chata
o zastavìné ploše 16 m2 + terasa. Obsahuje obytnou
místnost s kuchyòkou a sprchovým koutem a pøistavìné suché WC. Interiér po celkové modernizaci. Oplocená zahr. kolonie na okraji obce.

ideal-nm@idealnet.cz

602 204 002

Atrakt. pozemky k výstavbì RD v okrese Náchod
Pozemky o rùzných výmìrách se nacházejí v pìkných
lokalitách Náchoda, N. Mìsta n/M, Bohuslavic, Jestøebí, Rohenièek u È. Meziøíèí, È. Skalice, È. Kostelce a
jsou urèeny k zástavbì RD. Vìtšina inž. sítí je na hranici
pozemku. Cena dle lokality k jednání.
cena: od 180 Kè za m2
ideal-pu@idealnet.cz

ideal-hk@idealnet.cz

cena: k jednání

ev.è. 180459

praha@idealnet.cz

222 230 566

ev.è. 290341
603 573 127

cena: 360 000 Kè

ev.è. 031335

ideal-hk@idealnet.cz

495 538 690

ideal-rk@idealnet.cz

cena: 890 000 Kè

ev. è. 043772

ideal-na@idealnet.cz

603 165 971

Chata po rekonstrukci v Teplicích nad Metují
Rekonstrukce v r.1999 - pøizdìny obvodové zdi, nové
stropy, omítky, nerezová støecha, koupelna, obklady,
dlažby, kotel na LTO. Obsahuje kuchyni, jídelnu, 3 pokoje s 8 lùžky, koupelnu, WC, komoru. V suterénu sklad,
komora a kotelna. Pozemky 961 m2.
cena: 1,9 mil. Kè
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ev.è. 180420

602 144 832

Obytné stavení v Køivicích u Týništì n. O..
Dùm situován na návsi, s výhledem na místní kostel.
Dùm v hodný k bydlení, nebo k rekreaèním úèelùm,
krásné lesnaté okolí, Týništì n. O. - 2 km, Hradec Králové do 25 km. Pozemek celkem 497 m2. Zaveden plyn,
elektro, vodovod.
cena: 690 000 Kè
ideal-nm@idealnet.cz

Rekreaèní dùm s pozemkem 1700 m2, L.N.Vltavou
Pozemek 2 min. chùze od stanice Libèice nad Vltavou,
Letky. Terén pøevážnì rovinný, velikost domu 68 m2.
Dispozice 2+kk s oddìlenou místností koupelny a WC.
Sítì: elektøina, plyn, vodovod.
cena: 2,875 mil. Kè
ideal-hk@idealnet.cz

ideal-pu@idealnet.cz

731 443 743

Pozemek ke stavbì rodinného domu v obci Srch
Prodej stavebního pozemku urèeného ke stavbì samostatného rodinného domu v obci Srch. Všechny inženýrské sítì k dispozici. Výmìra pozemku je 806 m2. K
dispozici i jiné pozemky.
informace o cenì v kanceláøi
ideal-po@idealnet.cz

ev.è. 290323
325 615249

RD - rekr. objekt ve Strenicích u Mladé Boleslavi.
Pøízemní RD 1+1 s nedokonèeným obytným podkrovím 10 km od MB a 7 km od nájezdu na R10. Mírnì
svažitý pozemek orientovaný na jih. Kolny, zemní sklep.
Kanalizace do septiku, vodovod obecní, zaveden tel.
Hezké, klidné místo.

ev.è. 012511

cena 980 000 Kè

ev.è. 031333

603 573 129

ideal-hk@idealnet.cz

495 538 690

RD/chalupa 3+1/G, po rek., Heømánkovice u Broum.
RD/chalupa s terasou a velkou garáží po vnitøní
rekonstrukci na polosamotì. V pøízemí 3+1, garáž,
v podkroví velká pùda vhodná k vestavbì. Na pozemku
døevník a kùlna. Vytápìní ÚT-elektro a 1x krb. kamna,
dobré spojení do Broumova (každou hodinu). Vhodné
k bydlení i rekreaci. Pozemek 4.500 m2.
cena: 2,28 mil. Kè
ev.è. 043724

Rozest. chata se zahradou v Chlumci n.C., okr. HK
Rozestavìná rekreaèní chata na pìkném, klidném místì v lokalitì zahrad a rekreace, 1 km severnì od Chlumce n.C. Lesy, koupání, cyklotrasy, dobré spojení - vlak,
dálnice, bus. Zdìný objekt, pøízemní, nepodsklepený s
podkrovím. Celk. pl. poz. 1203 m2.
cena: 790 000 Kè

ev.è. 043754

aulichova@idealnet.cz

aulichova@idealnet.cz

732 257 957

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.

Poloroubená chalupa, Bystré u Stárkova
Poloroubená chalupa s pozemkem 1368 m2 umístìná
v Bystrém u Stárkova po èást.rekonstrukci. Èást.podsklepená, I. NP a pùdní prostor. Vytápìní lokální kamny,
ohøev vody el.boilerem. IS : studna+domácí vodárna,
odpady pøes septik do potoka.

ev.è. 151023

cena: dohodou

ev.è. 180373

cena: 1,195 mil. Kè

ev.è. 180393

602 204 002

ideal-nm@idealnet.cz

602 204 002

ideal-po@idealnet.cz

325 615 249

Pìkná chata s pozemkem v Novém Mìstì nad Metují
1NP - splach. WC, sprcha, sklep a pokoj. V 2NP - chodba, kuchyò, ob. pokoj a vchod do podkroví, kde jsou
2 ložnice a úlož. prostory. Voda je pitná i užit., elektro
400 V, vlastní el. hodiny i vodomìr, vytápìní na TP. Na
pozemku je døev. kolna na náøadí.
cena: 569 000 Kè

Pozemky k výstavbì RD, Slavoòov u N. Mìsta n/Met.
Slunné pozemky (až 1.515 m2), v tìsné blízkosti lesa,
klidná a lukrativní èást obce, 4 km od N.Mìsta n/M.
Inž. sítì na pozemku-elektro, veø. vodovod, kanalizace.
Cena je vèetnì porostu, možnost studny, pøíjezd po
obecní zpevnìné komunikaci.

731 443 743

Rekreaèní chalupa v Litoboøi, okr. Náchod,
nedaleko Babièèina údolí. Dùm po èásteèné rekonstrukci (2007), nová pùdní vestavba (2010). Dispozice obsahuje: svìtnice, 2 pokoje, koupelna, WC, sklepy,
v podkroví 2 samostatné apartmány s koupelnou.
Pozemek 1402 m2. Vhodné k rekreaci i k celoroènímu
bydlení.
informace o cenì v kanceláøi
ev.è. 043629

Rekreaèní chata Starobucké Debrné, Nemojov, okr.TU
5 km SZ od D. Králové n/L., osada Amerika. Hezké
místo. Velmi dobrý stav. Suterén. Veranda, 2 místn.,
kuchyòka, koupelna, WC. Podkroví (ložnice). Vodovod,
žumpa, elektro. Krb. kamna. Pozemek: 381 m2.

602 204 002

ev.è. 180435

Pozemek ke stavbì prùmyslového objektu
v prùmyslové zónì Lhotka v Pelhøimovì. Celková výmìra 2580 m2. K dispozici projektová dokumentace
k výrobnímu areálu spolu s pravomocným stavebním
povolením. Sítì k dispozici.
informace o cenì v kanceláøi

ideal-nm@idealnet.cz

ev.è. 180469

Rekreaèní chata s poz. v Novém Hrádku, okr. Náchod
Podsklepená chata, v klidné lokalitì obce, s vìtším
pozemkem (1.048 m2) a vzrostlými stromy. Chata má
podkroví oblož. døevem, zbývá provést úpravy vstupního pokoje a celkovou modernizaci. Na pozemku je
možnost studny, el. vedení vede pøes pozemek.
cena: dohodou

ev.è. 180444

Usedlost se 2 rekonstruovanými byty v Netøebicích
Bývalá zemìdìlská usedlost - obytný dùm se dvìmi
samostatnými byty 3+1 a 1+1 po vnitøní modernizaci.
Na dvoøe bývalé chlévy cca 350 m2, ocelový pøístøešek
360 m2 a druhý domek ve zhoršeném stavu. Celková
výmìra oploceného pozemku 6 065 m2.
cena: 2,9 mil. Kè

ev.è. 031296

Kompletní nabídku nemovitostí najdete na www.idealnet.cz

Na trhu nemovitostí v
odsíti
roku 1991
– vsaïte na tradici a úspìšnost
Nemovitosti
INTERNET

Na tomto místì monitorujeme èást naší nabídky nemovitostí, které jsou
prezentovány na našich internetových stránkách. Podrobnosti k uvedeným
nemovitostem najdete na ht t p://w w w. i d e a l n e t . c z

Co už nekoupíte

Rodinné domy
2,9 mil.

ideal-po@idealnet.cz

325 615 249

043523

Novostavba RD v Opatovicích n.L,okr. Pce

4,499 mil.

bucina@idealnet.cz

603 156 462

043609

Rozestavìný rodinný dùm Lukavec u Hoøic, okres JC

700 000

ideal-hk@idealnet.cz

495 538 690

043612

Dùm Husova ulice, Hoøice, okres Jièín 2

400 000

ideal-hk@idealnet.cz

495 538 690

043613

Dùm s obchodem, Hoøice námìstí, okres Jièín

3,99 mil.

ideal-hk@idealnet.cz

495 538 690

043643

RD po rekonstrukci, Straè. Lhota, Mžany, okr. HK

1,8 mil.

ideal-hk@idealnet.cz

495 538 690

043675

Domek se zahradou Ostromìø-Sylvárùv Újezd, okr. JC

595 000

ideal-hk@idealnet.cz

495 538 690

043757

Rodinný dùm v Chlumci n. C., okr. HK

603 156 462

043815

Pronájem RD v Nechanicích, okr. Hradec Králové

150973

Rodinný dùm s provozovnou v Tøebechovicích p. O.

180314

Hrubá stavba RD (9+1), Benešov u Broumova, okr. NA

1.29 mil.

bucina@idealnet.cz

15 000/mìs

bucina@idealnet.cz

603 156 462

2,2 mil.

ideal-rk@idealnet.cz

602 144 832

559 000

ideal-nm@idealnet.cz 602 204 002

Prodáno

Usedlost se 2 rekonstruovanými byty v Netøebicích

RD 6+1 s prodejnou v centru Podìbrad

Prodáno

031296

Byty
Byt 3+1 s parkovacím stáním v centru Podìbrad

043714

Pronájem bytu 3+kk (83,7 m2) v centru Hradce Králové

2,93 mil.

ideal-po@idealnet.cz

325 615 249

9 500/mìs

ideal-hk@idealnet.cz

603 573 127
603 573 127

043782

Byt 1+1, OV, Hradec Králové, Hrubínova ul.

info v RK

ideal-hk@idealnet.cz

180413

Zdìný byt 2+1 v OV, Jetøichov u Broumova, okr. NA

k jednání

ideal-nm@idealnet.cz 602 204 002

180442

Nový, zdìný byt 1+kk, OV, N. Mìsto n.Met.-Bøezinky

k jednání

ideal-nm@idealnet.cz 602 204 002

291291

Pronájem bytu 1+kk Pardubice Polabiny

291289

Pronájem bytu 3+kk centrum Pardubic

280092

Zdìný byt 2+1 (72 m2) v Šumperku

6000/mìs

ideal-pu@idealnet.cz

731 443 743

12 000/mìs

ideal-pu@idealnet.cz

731 443 743

725 000

ideal-pl@idealnet.cz

605 479 297

info v RK

ideal-hk@idealnet.cz

603 573 127

cena v RK

ideal-pu@idealnet.cz

731 443 743

Zem. usedlost Bašnice, okr. Jièín

Prodáno

031292

Chaty , chalupy, rekreace
043667

Nové apartmány Dolní Morava, okr. Ústí nad Orlicí

290413

Chalupa Nahoøany Dolsko

Byt 3+1 Vysoká nad Labem

Kanceláø po rekonstrukci, 56 m2, P7 Holešovice

11 200/mìs

praha@idealnet.cz

222 230 566

012467

Kanceláø po rekonstrukci, 80 m2, P7 Holešovice

16 000/mìs

praha@idealnet.cz

222 230 566

012492

Repre. kanceláøe 101m2, P1 U Novomìstské radnice

11 €/m2/mìs

praha@idealnet.cz

222 230 566

012493

2

Repre. kanceláøe 109 m , P1 U Novomìstské radnice

11 €/m2/mìs

praha@idealnet.cz

222 230 566

012503

Kanceláøe 255 m2, P4 Nusle, u nám. Bratøí Synkù

35 767/mìs

praha@idealnet.cz

222 230 566

012526

Neb. prostory, 196 m2 kanceláøí, P3, Žerotínova

54 200/mìs

praha@idealnet.cz

222 230 566

031293

Pronájem kanceláøí s parkováním v centru Podìbrad

1200/m /rok

ideal-po@idealnet.cz

325 615 249

043618

Pronájem kanceláøí v Hradci Králové- Skladištní obl.

1150/m2/rok

ideal-hk@idealnet.cz

603 573 129

043658

Pronájem kanceláøe v centru HK, Støelecká ul.

043847

Pronájem obchodních prostor (75 m2) v Polièce

043727

Dùm u námìstí v Broumovì, okr. Náchod

180467

Pronájem kanceláøí a skladù v centru Broumova

180360

Pronájem exkl. kanceláøí (až 117 m2) v N.Mìstì n/M

290566

Pronájem kanceláøí centrum Pardubic

2

2300/mìs

ideal-hk@idealnet.cz

603 573 129

13 000/mìs

ideal-pl@idealnet.cz

605 479 297

info v RK

ideal-hk@idealnet.cz

495 538 690

od 1200/m /rok
2

k jednání
16 000/mìs.

Byt 3+kk v Hradci Králové, Slezské Pø.

Prodáno

012466

Prodáno

Komerèní nemovitosti

ideal-nm@idealnet.cz 602 204 002
ideal-nm@idealnet.cz 602 204 002
ideal-pu@idealnet.cz

731 443 743

Pronájem obchodu v centru Hradce Králové

Pozemek 4 491 m2 pro stavbu RD v Hradèanech u Žehunì

580 000

ideal-po@idealnet.cz

325 615 249

031278

Pozemek pro RD v Nebovidech-Hlubokém Dole u Kolína

950/m2

ideal-po@idealnet.cz

325 615 249

031318

Pozemek pro stavbu RD v Radovesnici I u Kolína

650/m2

ideal-po@idealnet.cz

325 615 249

043687

Pozemek v Jevanech (702 m ), okr. Praha - východ

1,25 mil.

ideal-hk@idealnet.cz

603 573 127

151001

Stavební parcela v Liènì, Na Drahách, okr. RK

370/m2

ideal-rk@idealnet.cz

602 144 832

150998

Pozemek pro stavbu rodinného domu v Oèelicích, okr. RK

300/m2

ideal-rk@idealnet.cz

602 144 832

150962

Prodej stavebního pozemku v Lípì nad Orlicí, okr. RK

600/m

ideal-rk@idealnet.cz

602 144 832

180463

Pozemky pro výstavbu RD nebo rekreaci v È. Skalici

od 100/m2

ideal-nm@idealnet.cz 602 204 002

180371

Pozemek pro RD nebo rekreaci, Kunvald, okr. RK.

350/m2

aulichova@idealnet.cz 732 257 957

180324

Pozemek k výstavbì v Novém Mìstì – Krèínì

650/m

2

ideal-na@idealnet.cz

491 424 508

290328

Stavební pozemky v Srchu, sítì k dispozici

1500/m2

ideal-pu@idealnet.cz

731 443 743

Pìkná, slunná zahrada se sklepem v N. Mìstì n/M

195 000

ideal-nm@idealnet.cz 602 204 002

2

2

RD v Doudlebách nad Orlicí

Prodáno

031265

Prodáno

Pozemky

Ostatní
180398

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

Poloroubená chalupa Hronov
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Síś realitních kanceláøí
www.idealnet.cz
poboèky
inzertní místa

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

kanceláø PRAHA
Štìpánská 39, 110 00 Praha 1
telefon: 222 230 566
e-mail: praha@idealnet.cz

PRAHA

Hoøice
Nymburk

Nový Bydžov

Podìbrady

Peèky

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

Broumov
Èeská
Náchod
Skalice
Dobruška

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

Rychnov n. Kn.
Kostelec n. O.

Choceò
Vysoké Mýto
Èeská Tøebová

Seè
Svitavy

Na trhu nemovitostí od roku 1991
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

Nové Mìsto n. Met.

Hradec Králové

Polièka

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

PRAHA 1

HOØICE

RYCHNOV NAD KNÌŽNOU

BROUMOV

PODÌBRADY

CHLUMEC NAD CIDLINOU

TÝNIŠTÌ NAD ORLICÍ

ÈESKÁ SKALICE

HRADEC KRÁLOVÉ

POLIÈKA

NOVÉ MÌSTO NAD METUJÍ

PARDUBICE

NÁCHOD

IDEAL REALITY RK spol. s r. o.
Štìpánská 39, 110 00 Praha 1
tel., fax: 222 230 566
e-mail: ideal-ph@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
IDEAL REALITY
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 REALITY-Rychnovsko
Poláèkovo nám. 85, 516 01 Rychnov n. Knìž.
tel.: 602 144 832
e-mail: ideal-rk@idealnet.cz
Štìpán Tomašík REALITY-Rychnovsko
Komenského 107, 517 21 Týništì nad Orlicí
tel., fax: 494 377 565
e-mail: ideal-rk@idealnet.cz

DAVER s.r.o.,
Protifašistických bojovníkù 211
550 01 Broumov, tel.,fax: 491 426 104
e-mail: ideal-br@idealnet.cz
DAVER s.r.o.
T. G. Masaryka 126, 552 03 È. Skalice
tel.: 491 470 926
e-mail: ideal-cs@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

Chcete prodat nemovitost? Volejte zdarma zelenou linku 800 282 282
Magazín IDEAL REALITY, firemní realitní magazín, vychází 4x roènì v nákladu 30 000 ks, redakce a technická pøíprava:
IDEAL REALITY CZ, s. r. o., Štìpánská 39, 110 00 Praha 1, tel. a fax: 296 226 626, e-mail: info@idealnet.cz, www.idealnet.cz
distribuce: kanceláøe sítì realitních kanceláøí IDEAL REALITY, Èeská pošta, Èeská reklamní pošta FERDA

