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Vila s nádherným výhledem na Hradec Králové a okolí
Bližší informace na stranì 3 nebo na tel. 495 538 690, 603 234 176

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

Kupujete dùm a nechcete koupit
po technické stránce „zajíce v pytli“?
Prodáváte dùm a chcete mít konkurenèní výhodu
proti ostatním prodávajícím?
Charakteristika služby
NEMOPAS – INSPEKCE NEMOVITOSTÍ?
Nemopas – inspekce nemovitosti pomáhá kupujícím i prodávajícím na realitním trhu zjistit skuteèný stav nemovitosti a budoucí náklady na sanaci pøípadných vad. Tím usnadòuje uzavøení realitního
obchodu a výraznì snižuje jeho rizika. Zvyšuje tak dùvìru mezi partnery, napomáhá dosažení férové ceny a urychluje proces uzavøení
obchodu.
Odborníci Nemopas vytipovali 7 základních kategorií pro komplexní hodnocení technického stavu nemovitosti:
Statika
Energetika
Izolace proti vodì
Zvuk a hluk
Technické zaøízení budovy
Požární bezpeènost a zdraví
Povrch podlah a stìn

Využijte službu
NEMOPAS – INSPEKCE NEMOVITOSTÍ, která:
zajistí objektivní informaci
o skuteèném technickém stavu nemovitosti
nabídne podklad pro dosažení férové ceny
pøinese pøedstavu o nákladech
na pøípadnou budoucí opravu
sníží riziko investice a zvýší jistotu pøi rozhodování

Kdo za Nemopasem stojí

Výstupem inspekce nemovitosti Nemopasem je podrobný protokol a kalkulace nákladù na odstranìní pøípadných vad podle jednotlivých kritérií a zjištìní. Výsledná podoba dále obsahuje tzv. prùkaz nemovitosti, který zohledòuje porovnání nákladù na sanaci stavby s její
celkovou cenou v daném standardu vyjádøenou procentem.

Nemopas zajištuje tým 83 odborníkù Znaleckého ústavu DEKPROJEKT s více než 50 letou tradicí v prùzkumu staveb, odhalování jejich
poruch a navrhování sanací. Veškeré fungování této spoleènosti je
založeno na principech absolutní nestrannosti, celoživotního vzdìlávání a zvyšování odbornosti. Jejím základním mottem je spolehlivost
a odpovìdnost.

Kontaktujte IDEAL REALITY, která Vám poradí, zda tato služba je vhodná pro Váš pøípad a tuto službu Vám zajistí. Volejte v pracovní dobì
zdarma 800 282 282 nebo pište ideal – hk@idealnet.cz

Hledáme makléøe pro naše kanceláøe
v celém Královéhradeckém, Pardubickém
a Støedoèeském kraji a v Praze
Chcete zmìnit zamìstnání nebo hledáte práci?
Pøijïte posílit kolektiv profesionálních realitních makléøù.
Naše spoleènost je ryze èeská franèízová síś,
která již 20 let úspìšnì pùsobí na realitním trhu.
Uvítáme jak spolupracující osoby pro naše stávající kanceláøe,
tak zájemce o zapojení realitní kanceláøe do sítì IDEAL REALITY

Volejte v pracovní dobì 603 234 176 nebo pište na ideal-hk@idealnet.cz
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Kompletní nabídku nemovitostí najdete na www.idealnet.cz

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

222 230 566

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

Pùdní vest. 119 m2, 4+kk /T/Š Lotyšská, P6 Bubeneè
Dùm po kompletní rekonstrukci z roku 1937, byt v 6.
NP vè. výtahu. Dispozice: hala 12 m2, obývací m. 31,7
m2, terasa 12,5 m2 (orientací -Z-). I. koupelna a pokoje
13,7, 14,5 m2 (orient. -V-). Místnost 23,5 m2 s šatnou
13,8 m2, II. koupelna 6,6 m2. Záruka 60 mìsícù. MHD:
metro Dejvická.
cena: 8 mil. Kè
ev.è. 012488
ideal-ph@idealnet.cz

222 230 566

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

Èeská
Skalice

Chlumec
n. Cidl.

Týništì n. Orl.

Pardubice
Kolín

Kostelec n. O.
Choceò
Vysoké Mýto
Èeská Tøebová

Seè

e-mail: ideal-hk@idealnet.cz

Svitavy

Polièka

Na trhu nemovitostí od roku 1991
Prostorný 2+kk, 76 m2/T/G/R/Z, P3 Žižkov
Novostavba z r. 2009, 12. patro s výtahem. Dispozice:
hala 13 m2, dále (tech. místnost 1 m2, koupelna 4 m2,
oddìlena zásuvnou stìnou s WC 1,4 m2). Ložnice 14
m2, obývací místnost 31,5 m2, obojí se vstupem na terasu 30 m2. MHD: metro Želivského, (cca 8 min.). Parky
v okolí: Parukáøka, Vítkov.
cena: 4,9 mil. Kè
ev.è. 012490
ideal-po@idealnet.cz

325 615 249

Q
Q
Q
Q
Q

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

ideal-hk@idealnet.cz

495 538 690

ideal-hk@idealnet.cz

495 538 690

ideal-hk@idealnet.cz

495 538 690

Byt 2+1 100 m2 + park. stání v centru Podìbrad
Rohový byt ve 3. NP reprezentativní budovy orientovaný
pøevážnì na jih. Obsahuje centrální kruhovou halu 20
m2, rohový obloukový pokoj 33 m3, pokoj 19,20 m2, kuchyni 19,20 m2, koupelnu, WC, spíž a komoru. Vytápìní
ústøední vlastním plynovým kotlem. Byt v pùvodním stavu, vyžaduje modernizaci.
cena: 29 900 Kè za m2
ev.è. 031290

Dùm s nebytovými prostory v centru Hradec Králové,
Havlíèkova ul., pìtipodlažní dùm, podsklepený, s využitým podkrovím. Dispozice: 2 obchodní prostory (2x 50
m2) v pøízemí domu - volné od 1. 10. 2012, v suterénu
(83 m2) nebytové prostory, dále celkem 5 bytù (z toho
3 volné), nový velký byt (177 m2) v podkroví. Pozemek
305 m2.
informace o cenì v kanceláøi
ev.è. 043773

Èinžovní dùm v historické èásti mìsta Hradec Král.
Ul. V Kopeèku. Dùm má 4 nadzemní podlaží a je podsklepen. Pøístup do domu je buï pøes obchod nebo
pøes sousední dùm nebo pøes dvùr. Pøízemí je pronajato na obchod, v patrech je 6 vìtších volných bytù 1+kk.
Pozemek 238 m2 a vzadu cca 100 m2, možnost parkování pro 1 auto. Všechny inženýrské sítì.
cena: 10,99 mil. Kè
ev.è. 043646

Vila s nádherným výhledem na Hradec Král. a okolí
Nový Hradec Králové, kopec sv. Jana. Ve vile jsou 3
plnohodnotné byty, vnitøní nadstandardní bazén, veliká
terasa, technický suterén a nádherná zahrada. Užitná
pl. domu 811 m2. Všechny inž. sítì, vlastní úpravna
vody, vzduchotechnika a vytápìní plynem. Poz. 4.572
m2, zast. plocha domu cca 350 m2.
informace o cenì v kanceláøi
ev.è. 043730

ideal-hk@idealnet.cz

ideal-rk@idealnet.cz

ideal-rk@idealnet.cz

ideal-nm@idealnet.cz

495 538 690

602 144 832

602 144 832

Rekreaèní zaøízení Lesanka, obec Pastviny
Celková kapacita 84 lùžek ve 22 pokojích ve 2 budovách. Vlastní kuchyò s jídelnou s 50 místy, spol. místnost, sauna, sport. zaøízení. Pozemek 5.759 m2. Prodej
vèetnì èásti vnitøního vybavení. Veøejný vodovod a el.
síś, kanalizace do žumpy. Vytápìní ústøední na pevná
paliva, TUV el. boilery.
cena: 4,2 mil. Kè
ev.è. 043771

Dùm s nebyt. prostorem v centru Týništì n. Orl..
Dùm v ulici 17. listopadu obsahuje dvì samostatné
velké bytové jednotky a nebytový prostor pùvodních
ordinací lékaøù. Pozemek celkem 656 m2. Možnost velké pùdní vestavby. Vhodné pro kombinaci podnikání a
bydlení. V domì možnost pronájmu èásti pøízemí.
cena: 2 900 000

ev.è. 150985

cena: 2,28 mil. Kè

ev.è. 151009

Rodinný dùm Lipí u Náchoda
Novostavby-RD energ. nároènosti B v develop. projektu
(7 RD). Jedná se o bungalovy s UP 123 m2 a 106 m2 s
dispozicí 5+kk a 4+kk. Pøed vchodem se nachází parkovací stání s pøístøeškem. Pøípojky: voda, kanalizace,
elektro 230/400V, vytápìní plynové, pøípojka telefonu.
Cena od 3,199 mil. Kè.
cena: 3,699 mil. Kè
ev.è. 180394

ideal-nm@idealnet.cz

ideal-pl@idealnet.cz

605 479 297

ideal-pu@idealnet.cz

731 443 743

ideal-pu@idealnet.cz

491 470 926

Nedokonè. novostavba RD, Nahoøany u N. Mìsta n/M
RD (4+kk) - peèl. výstavba z kvalit. mater. - lepší bramac, okna s 3skly, zateplen - 20 cm + stropy vata 2 x 20
cm, kompl. rozvody + centr. vysavaè + zabezp. systém.
Vytápìní - el. + krb. kamna s vým. a podlah. vodovodní.
Disp. vel. pokoj s kuch. a jídelnou + 3 pokoje, koupelna
s WC + samost. WC, techn. místnost, garáž
cena: 2,29 mil. Kè
ev.è. 180425

Panelový byt 2+1 v Polièce
Nabízíme k prodeji byt v osobním vlastnictví o velikosti
54,86m2 v 3. patøe bytového domu v Polièce. Byt je v
pùvodním, ale udržovaném stavu. Celý dùm je zateplený. V blízkosti je obchod, zdravotnické zaøízení, škola
a do centra asi 10 minut chùze. K bytu patøí 2 samostatné sklepy.
cena: 795 000 Kè
ev.è. 280094

Dùm k bydlení èi podnikání v Rychnovì nad Knìžnou,
v klidném místì centra mìsta, v tìsné blízkosti zámku.
Dùm ve velice dobrém technickém stavu, možnost okamžitého užívání. Nemovitost obsahuje obytnou èást a
èást vhodnou k podnikatelským úèelùm. Pozemek 497
m2. Zajímavá nemovitost s všestraným využitím.

491 470 926

Rodinný dùm se zahradou v obci Úhøetice
Velmi pìkný rodinný dùm s krásnou zahradou, velkou
garáží a kùlnou v obci Úhøetice. Dùm je jednopatrový s
velkým podkrovím a sklepem. Pøed cca 8 lety kompletnì zrekonstruovaný. Obytná èást sestává ze tøech pokojù, kuchynì, koupelny s WC, chodby a velké verandy.
Celk. pozemek o výmìøe 861 m2.
cena: 2,2 mil. Kè
ev.è. 290295

Kompletní nabídku nemovitostí najdete na www.idealnet.cz

605 261 723

Rodinný dùm se zahradou Býšś
Zkolaud. v r. 2000 s ob. plochou 200 m2 a zahradou o
výmìøe 647 m2. Jednopodlažní s ob. podkrovím. V pøízemí ob. pokoj s jídelním a kuch. koutem, dvì ložnice,
chodba, koupelna, WC, v podkroví 2 pokoje, koupelna
s WC. Garáž. Na zahradì s ovocnými a okrasnými døevinami k dispozici døevìný zahr. domek.
cena: 3,59 mil. Kè
ev.è. 290296
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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

Byt v soukr. areálu 4+kk/T, Z, G 106m2, Uhøinìves
Byt umístìn uvnitø uzavøeného bytového areálu v 1. NP,
s navazující soukromou zahradou 130 m2 a terasou 12
m2. Vstup pøes dùm a II. pøes zahradu, dispozice bytu:
hala 11 m2, obývací pokoj s kuch. koutem 29 m2, vstup
na terasu. Dvì koupelny po 5 m2, neprùchozí tøi místnosti ( 18, 16, 18 m2 ).
cena: 5,8 mil. Kè
ev.è. 012400
ideal-ph@idealnet.cz

ideal-ph@idealnet.cz

222 230 566

Zaøízený bytu 2+1, 68 m2, Na Ohradì, Praha 3
Dùm z r. 2001, umístìn v 5. patøe vè. výtahu, situován
cca 5 min. od parku Vítkov. Dispozice bytu: hala, komora, dva pokoje ( orientace na jihozápad, navazuje
balkón, kuchyò, koupelna, wc. Parkování je možné
zdarma na vyhrazeném parkovišti jen pro tento dùm.
MHD: tram a bus zastávka Ohrada.
cena: 3,68 mil. Kè
ev.è. 012419

ideal-ph@idealnet.cz

222 230 566

Deluxe mezonet 143 m2 + 3T/134 m2, 2G, P9
Dispozice: 7. NP, kuchyò 9,5 m2 s komorou 5 m2, jídelna
21 m2, obývací pokoj 30 m2, oddìlené WC, terasa 36
m2. 8. NP: ( ložnice 15 m2, šatna 7 m2, koupelna s vanou i sprch. 9 m2, WC. Pracovna 12 m2, zimní zahrada
13 m2, kuchyò 15 m2 ). Terasy 53 m2 a 45 m2. Sklep
11,4 m2.
cena: 9,9 mil. Kè
ev.è. 012437

222 230 566

ideal-ph@idealnet.cz

222 230 566

Prodej 2+kk 46 m2, spol. zahrada, P6 Bubeneè
Umístìn v 1. patøe èinžovního domu, (orientací Z) bez
výtahu, spoleèná zahrada. Dispozice: pøedsíò 7,5 m2,
šatna 1,7 m2, kuchyò 12,8 m2, koupelna 3,8 m2, WC
0,9 m2, pokoj 19,4 m2, dìlící stìna není nosná. Tech.: 1x
WAW, el. kamna, bojler, instalace etáže možná. Nové
okna, støecha, stoupaèky.
cena: 2,5 mil.
ev.è. 012495
ideal-ph@idealnet.cz

222 230 566

Ojedinìlá nabídka 3+1, 83 m2/G/T, Praha Troja
Novostavba bytu v klidné ulici Velká Skála. Dispozice:
pøedsíò 10 m2, oddìluje pùdorysnì byt na pravou èást
s pokoji 12, 13 m2 ( orientací -S- ), WC 2 m2, koupelna
5 m2. Levá: obývací pokoj vè. jídelny s 32 m2 a terasou
8 m2 ( orientací -J- ). Kuchyò 6 m2, kterou je možné
slouèit s 32 m2 ).
cena: 5,1 mil. Kè
ev.è. 012479

Pronájem 3+kk/2xB, 98 m2, Korunní ul, Vinohrady
Byt v 3. patøe s výtahem, uvnitø zrekonstruovaného
èinžovního domu. Dispozice: hala 16 m2, zaøízený kk
vè. spotøebièù a jídelny. Pokoj 19 m2, lodžie 3 m2 solo
WC, koupelna 7 m2. Místnosti 24 m2 s prùchozí druhou
místností 23 m2 ( vest. skøíò ) a balkónem 2 m2, orientovaným do ulice Korunní.
cena: 16 500 Kè mìsíènì
ev.è. 012484

ideal-ph@idealnet.cz

ideal-po@idealnet.cz

222 230 566

Pùdní vestavba 119 m2, 4+kk/T Lotyšská, P6 Bubeneè
Umístìna v 6. NP vè. výtahu v domu z roku 1937, který
prošel kompletní rekonstrukcí. Dispozice: hala, místnost 28,9 m2 ( orientací -J- ), I. koupelna dále místnosti
( 17,4, 17,5 m2 ) s II. koupelnou, obývací místnost 29,6
m2 s terasou 10,2 m2 ( orientací -S- ). Záruka 60 mìsícù. MHD: metro Dejvická.
cena: 8 mil. Kè
ev.è. 012489
ideal-hk@idealnet.cz

495 538 690

325 615 249

Rekonstruovaný byt 1+1 s terasou v centru Podìbrad
Byt v 1. patøe zdìného domu orientovaný místnostmi i
terasou do klidného dvora. Kuchyò s jídelním koutem,
ložnice ze které výstup na terasu 16m2, koupelna s
umyvadlem a sprchovým koutem. Vestavìné skøínì,
nová kuch. linka a el. boiler. Byt po celkové modernizaci, sklep.
cena: 1,72 mil. Kè
ev.è. 031268
ideal-hk@idealnet.cz

495 538 690

ideal-hk@idealnet.cz

495 538 690

ideal-hk@idealnet.cz

495 538 690

Nový byt 2+kk/L, 70m2, OV, Praha 9 - Èakovice
Nový prostorný byt 2+kk s lodžií, sklepem a vlastním
parkovacím stáním pøed domem v již hotovém a zkolaudovaném projektu, ul. Ke Stadionu, Velmi tichá lokalita s vybudovanou infrastrukturou. Byt s výhledem do
zelenì je umístìn ve 4p/4p bez výtahu, mìs. náklady
2.500, - Kè+ E. K dispozici IHNED.
cena: 2,65 mil. Kè
ev.è. 043512

Nové apartmány Dolní Morava, okr. Ústí nad Orlicí
Horská obec na úpatí Králického Snìžníku, atraktivní
lokalita pro zimní i letní rekreaci. Celkem 24 apartmánù
ve 2 budovách (A, B), moderní dispozièní øešení, byty
o velikosti 1+kk, 2+kk, 3+kk a 4+kk, nadstandardní
provedení. Možnost koupì garážového ev. parkovacího
stání, pøíp. sklepní kóje.
cena: od 1,619 mil. Kè
ev.è. 043667

Byt 3+1,80m2, DV, po reko, Hr. Král. -Pod Zámeèkem
Družst. byt s lodžií v klidné lokalitì , 2. podlaží revital.
domu (zateplení, okna, výtah ad.), byt po celk. rekonstr.
(2004), vlastní komora, vlastní družstvo (bez pøevodu
do OV). V okolí dostupnost všech služeb (škola, školka,
obchody, lékaø, MHD). Možnost okamžitého vystìhování. Celkem 80m2.
cena: 1,999 mil. Kè
ev.è. 043721

Byt 4+1/L, 90 m2 OV, Cerekvice n/B., region HK
Cca 15 km SZ od HK , JV èást obce. Osob. vlastnictví,
4 NP. Zatepleno, nová okna a krytina, opraveny lodžie.
Vytápìní: plyn. kotelna pro dùm. Velmi dobrý stav. Dobrá dostupnost do HK a Hoøic.
cena: 1,55 mil. Kè

ev.è. 043737

ideal-hk@idealnet.cz

ideal-hk@idealnet.cz

ideal-hk@idealnet.cz

ideal-hk@idealnet.cz

495 538 690

495 538 690

Byt 5+1/L(92m2), OV, Hradec Král., Formánkova ul.
Prostorný byt v panel. domì s novým výtahem, bezbar.
pøístup. Byt ve 4. N. P. /7. N. P., nová plastová okna, plovoucí podlahy, upravené jádro, levný internet, náklady
do 5.000/mìs vè. FO, vhodné pro poèetnìjší rodinu.
Byt je možno okamžitì uvolnit. Pro nezávaznou prohlídku volejte kdykoliv makléøe.
cena: 1,999 mil. Kè
ev.è. 043738
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495 538 690

Byt 3+1/L (76 m2), DV, Baarova ul., Hradec Králové
Poblíž centra, LK II. 9. patro. Zatepleno, výtahy, plast.
okna... Velmi dobrý stav, volné. Pøedsíò, kuchyò, 3 pokoje, koupelna, WC, lodžie a komora na chodbì. Internet. Poplatky+elektro: 6500 Kè/mìs.
cena: 1,6 mil. Kè

ev.è. 043739

495 538 690

Novìjší zdìný DB 3+1, Husova, Hoøice, okr. JC
25 km SZ od HK, J èást mìsta, klidná lokalita. Novìjší
dùm z r. 1992. 4. NP. Velmi dobrý stav. Topení etážové
plynové. Plocha: 77,5 m2+sklep. Novìjší kotel a sporák.
Internet. Možnost pøevodu do OV.
cena: 1,3 mil. Kè

ev.è. 043753

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

ev.è. 043756

Kompletní nabídku nemovitostí najdete na www.idealnet.cz

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

495 538 690

Byt 3+kk (DV) v Hradci Králové, Slezské Pøedmìstí
Mysliveèkova ul., družstevní vlastnictví, byt 3+kk v 1.
patøe ètyøpodlažního panelového domu (modernizace domu v roce 2007), celková plocha bytu 58,8 m2.
Dispozice: pokoj (16,70 m2), ložnice (13,60 m2), pokoj
(9,30 m2), kuch. kout (5,90 m2), pøedsíò, koupelna,
WC, balkon, dále sklep (2,0 m2).
cena: 1,39 mil. Kè
ev.è. 043759
ideal-nm@idealnet.cz

ideal-rk@idealnet.cz

602 144 832

Byt 3+1 v klidném místì v Týništi n. O., ul. ÈSA
Byt ve zdìném domì, v OV, okrajové èásti sídlištì, u
lesa. Obchody, školka, koupalištì v blízkosti. Ve mìstì kompletní infrastruktura. Byt ve tøetím nadzemním
podlaží. Užitná plocha 65 m2. Pokoje (20 m2, 9,5 m2,
13 m2), kuchynì (9,75 m2), pøedsíò, koupelna, WC, 2
x sklep, balkon.
cena: 780 000 Kè
ev.è. 150996

ideal-rk@idealnet.cz

602 144 832

Prodej bytu 2+1 v Týništi n. O., ul. Na Bìlidle,
družstevní 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. Mìsto má kompletní obèanskou vybavenost,
a výbornou dopravní obslužnost k Hradci Králové (20
km). Ideální místo pro Vaše bydlení.
cena: 1,05 mil. Kè
ev.è. 151005

491 470 926

ideal-nm@idealnet.cz

491 470 926

Zdìný byt 2+1 OV v centru Nového Mìsta n/Metují
Udržovaný byt (55 m2) se nachází ve 4 NP zdìného
domu, v ulici Klosova. Sousedí se spoleè. pùdou-možnost dalšího pokoje. Disp. : chodba, WC, koupelna,
kuchyò, 2 pokoje, vìtší je rozdìlen palub. stìnou na
dvì menší místnosti. Z bytu je pìkný výhled na podhùøí
Orlických hor. K bytu náleží dva sklepy.
cena: 950 000 Kè
ev.è. 180379
ideal-nm@idealnet.cz

491 470 926

Rekonstruovaný byt 3+1 OV (74 m2) v Náchodì
Pìkný byt s lodžií po kompl. rekonstr. je v 6 NP zatepl.
domu. Má plast. okna se žaluz., nové jádro, koupelnu,
WC, novou kuch. linku, dveøe, plov. podlahy, všechny
nové rozvody... Disp. : chodba, ložnice, pokoj, ob. pokoj
se vstup. na lodžii, koupelna, WC, kuchyò. Dùm má rekon. lodžie, nové výtahy
cena: 1,19 mil. Kè
ev.è. 180397

Pìkné byty 1+1 (od 35 m2) OV i družst. v Náchodì
Byt OV, ul. Kostelecká, 8 NP, po rekonstr. -zdìné jádro,
plast. okna, pìkná kuch. linka, kompl. nová koupelna s
WC, nové rozvody... -635.000 Kè+byt 1+1, ul. Pražská,
OV, 48 m2, oba byty mají nízké náklady na provoz. Dále
družst. byt 1+1, 40 m2, 6NP, ul. Bílá, po èást. rekonstr.,
balkón-530000 Kè.
cena: od 530 000 Kè
ev.è. 180406

ideal-nm@idealnet.cz

ideal-pl@idealnet.cz

491 470 926

Nadstandartní byt 3+1 OV s garáží v N. Mìstì n/M.
Velmi pìkný, zdìný byt po kompl. rekonstr. (72 m2) se
nachází v atrakt. lokalitì „Na Františku“. V bytì je nová
koupelna s WC vèetnì všech rozvodù, kuch. linka se
spotøebièi, nové podlahy-dlažba+plovoucí, plyn. kotel...
Za domem je klidná zahrada s posezením. Garáž má
výmìru 18 m2 a navazuje na dùm.
cena: 1,699 mil. Kè
ev.è. 180414
ideal-pl@idealnet.cz

605 479 297

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

Byt 3+1 se zahradou v centru Moravské Tøebové.
Nabízíme k prodeji opravený prostorný byt v historickém centru mìsta. V bytì jsou nové omítky, oprav. el.,
nová koupelna a WC, nové obklady a dlažby na soc.
zaø., chdbì a kuchyni, v 1 pokoji plovoucí podlaha a
ve všech místnostech plast. okna. K bytu patøí èást
zahrady.
cena: 790 000 Kè
ev.è. 280084
ideal-pu@idealnet.cz

605 261 723

731 443 743

cena: 725 000 Kè

ev.è. 280092

cena: 1,5 mil. Kè

ev.è. 291262

ideal-pu@idealnet.cz

731 443 743

ideal-pu@idealnet.cz

731 443 743

ideal-hk@idealnet.cz

cena: 199 000 Kè

ev.è. 291272

Byt 3+1 Pardubice, Polabiny
v OV o podl. ploše 70 m2 s lodžií, v 10. patøe panelového, kompletnì revitalizovaného, domu v ulici Grusova.
Situovaný na Z, k bytu náleží komora na patøe domu a
sklep. Plocha lodžie 7 m2. Okna osazena žaluziemi a
sítìmi proti hmyzu. Jádro pùvodní, udržované.

ideal-pu@idealnet.cz

Byt 3+kk Pardubice, centrum
V 5. NP zdìného domu o podl. ploše 100 m2. Sestává
ze dvou ložnic, otevøeného obývacího pokoje spojeného s kuchyòským, jídelním a pracovním koutem, koupelny s WC, šatny, pøedsínì, komory a mezonetového
patra. S prodejem bytu je spojen i podíl na pozemku, na
kterém je možné parkovat.
cena: 2,99 mil. Kè
ev.è. 291269

Byt 1+1 Mezimìstí, 5. kvìtna
Družstevní byt 1+1 ve 4. patøe panelového domu v
Mezimìstí, ulice 5. kvìtna. Byt je v pùvodním, ale velmi
slušnì udržovaném stavu. Jeho podlahová plocha èiní
cca 35 m2, k bytu náleží komora, lodžie v mezipatøe
a sklepní kóje. Okna (plastová) bytu orientována na jih.

605 479 297

Byt 1+1 Pardubice, nábøeží Závodu míru
Ve 4. patøe panelového domu, s výbornou dostupností
do centra mìsta. Podlahová plocha bytu èiní 41,4 m2,
orientace oken bytu je na východ. Byt je v pùvodním, ale
velmi dobøe udržovaném stavu. K bytu náleží sklepní
kóje o výmìøe 1,4 m2. V bytì je k dispozici komora.
cena: 1 mil. Kè

ev.è. 291273

495 538 690

Èinžovní dùm v historické èásti mìsta Hradec Král.
V Tomkovì ulici. Má 2 nadzemní podlaží, nevyužitou
pùdu a je podsklepen. Rekonstrukce domu jsou cca z
r. 1930 a další z r.1950. Všechny inž. sítì. V pøízemí je
byt, garáž a dílna. V patøe je byt 3+1 s pøíslušenstvím a
z bytu je pøístup na pùdu. Pozemek je 246 m2 a 85 m2
dvoreèek pøístupný pøes dùm.
cena: 5,2 mil. Kè
ev.è. 043647

Kompletní nabídku nemovitostí najdete na www.idealnet.cz

ideal-pu@idealnet.cz

605 261 723

Byt 2+1 Pardubice, Dašická ulice
Zdìný byt 2+1 o výmìøe 54,33 m2 ve velmi klidné lokalitì, zvýšené pøízemí, situovaný na V, Z, S. V kuchyni
nová kuch. linka, spotøebièe zn. Whirpool. Chodba a
kuchyò plovoucí podlaha, pokoje - pùvodní udržované
parkety. V koupelnì nové WC, dlažby a obklady. Vlastní
plyn. kotel. 2x sklep.
cena: 1,295 mil. Kè
ev.è. 291270
ideal-hk@idealnet.cz

495 538 690

Dùm u námìstí v Broumovì, okr. Náchod
Historický dùm z pøelomu 19. a 20. století, dispozice:
v pøízemí v èásti nebyt. prostor, dále prùchozí chodba
do dvora, schodištì a pøísluš., v patøe byt 3+1 s pøísl.,
v podkroví byt 2+kk s pøísl. a terasa. Vytápìní ÚT-tuhá
paliva. Veøejný vodovod, kanalizace, elektro a plyn, ve
dvoøe sklad.
informace o cenì v kanceláøi
ev.è. 043727
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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

ideal-ph@idealnet.cz

222 230 566

ideal-ph@idealnet.cz

222 230 566

ideal-po@idealnet.cz

325 615 249

Øadový rodinný dùm v lokalitì Hanspaulky, Praha 6
Dùm z 30 tých let ve velmi klidné jednosmìrné ulici.
Dispoziènì 4+1, tech. údaje: v pokojích parkety a prkna, okna døevìná špaletová, dveøe døevìné. Støecha
s taškovou pálenou krytinou. Vytápìní lokální plyn. a
teplovzdušné. Èásteèný suterén, dvì nadzemní podlaží, podkroví a pùdní prostor.
cena: 9,6 mil. Kè
ev.è. 012439

Novostavba ØRD 6+1, 286 m2, Horomìøice
ØRD cca 8 min. autem od Evropské ul., èlenìn do tøí
podlaží, zastavìná plocha 104 m2, užitná 286 m2,
zahrada 338 m2. Dispozice 1. PP: garáž, technická
místnost, 2. místnost. 1. NP: obývací místnost s krbem
a jídelní èástí, zaøízená kuchyò, wc. 2. NP: 4 ložnice, 2
elegantní koupelny s wc.
cena: 8,9 mil. Kè
ev.è. 012458

Pronájem ØRD 9+kk/2xT/Z, 306 m2, Praha 4 Libuš
Ètyøpodlažní dùm se zahradou 128 m2, 2x park. stání. Dispozice: I. PP, hala, 3x místnosti 24, 10, 18 m2.
I. NP: hala, WC, pokoje 18, 36,9 m2 s terasou. II. NP:
hala, 3x místnosti ( 24, 9,7, 18 m2 pokoje ), koupelna.
III. NP: hala, tøi oddìlené místnosti ( 32,5 13,1, 12,2 m2
), koupelna.
cena: 36 000 Kè mìsíènì
ev.è. 012485

Dvougeneraèní RD 4+2 v Podìbradech - Polabci
Pøedmìstí 1 km od centra mìsta - klidná lokalita.
Sklípek. Pøízemí - 2 pokoje, kuchynì, koupelna s WC
a vstupní veranda. Podkroví - 2 pokoje, kuchyò, WC s
umyvadlem a pùdní prostor. Dùm je zdìný, vyžaduje
vnitøní modernizaci, Pozemek 668 m2. Možná výmìna
za byt v blízkosti Prahy nebo v Podìbrach.
cena: 2,29 mil. Kè
ev.è. 031267

ideal-po@idealnet.cz

ideal-po@idealnet.cz

ideal-po@idealnet.cz

ideal-po@idealnet.cz

325 615 249

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

325 615 249

cena: 2,15 mil. Kè

ev.è. 031270

RD se 2 samostatnými byty v Libici nad Cidlinou
Kompletnì rekonstruovaný, zateolený RD se dvìmi
byty s vlastními vstupy, mìøidly energií a vytápìním.
Byt pøízemí 3+1 72 m2. Byt patro - 4+1 110 m2. Prùjezdem pøístupný dvùr kde zdìná kolna. Možnost koupì i
sousedící restaurace v cenì 3,5 mil za celkovou cenu
5,9 mil. Kè.
cena: 3,2 mil. Kè
ev.è. 031282

ideal-po@idealnet.cz

325 615 249

ideal-hk@idealnet.cz

495 538 690

325 615 249

325 615 249

Rodinný dùm 6+1 s prodejnou v centru Podìbrad
V pøízemí (112,30 m2) kuchyò s jíd. koutem, obývací
pokoj s krbem, 1 místnost, koupelna a WC. Komerèní
prostor má pøímý vstup z ulice a velké výlohy. V patøe 4
pokoje, koupelna a toaleta. Parkování v garáži nebo ve
dvoøe. Dùm je v souèasné dobì pronajat za 27.000 Kè/
mìs. s 3-mìs výpovìdní lhùtou.
cena: 5,9 mil. Kè
ev.è. 031286

Dvougeneraèní vila v Podìbradech - Koutecká ètvrś
Dvougeneraèní vila v Podìbradech - Koutecká ètvrś. V
pøízemí vymìnìna okna, interiery èásteènì rekonstruované a vybourané. V pøízemí chodba, obytný prostor
s kuchyní, koupelna, WC s prádelnou. V patøe byt 3+1
s s koupelnou s WC, technickou místností (prádelna +
plkynový kotel ÚT) a terasou.
cena: 2,8 mil. Kè
ev.è. 031289

ideal-hk@idealnet.cz

ideal-hk@idealnet.cz

495 538 690

495 538 690

Usedlost se 2 rekonstruovanými byty v Netøebicích
Dùm se dvìmi samostatnými byty 3+1 a 1+1, spoleèná pouze kotelna na tuhá paliva. Byty po vnitøní modernizaci (vytápìní, podlahy, omítky, soc. zaøízení, veškeré
instalace), tøeba její dokonèení. Na dvoøe, ocelový pøístøešek a druhý domek ve zhoršeném stavu. Celková
výmìra oploceného pozemku 6 065 m2.
cena: 3,5 mil. Kè
ev.è. 031296

Novostavba rod. domu v Opatovicích n. L., okr. Pce
Nadstandardní RD v klidné lokalitì. V I. NP zádveøí se
šatnou a vstupem do garáže, hala se schodištìm, koupelna, WC, obývací pokoj s kuch. koutem a terasou.
V patøe dvì ložnice, koupelna, galerie a terasa. Vytáp.
ÚT plyn, veškeré sítì. Chybí povrchy podlah, obklady a
sanita. Plocha poz. 627 m2.
cena: 4,98 mil. Kè
ev.è. 043523

Vesnické stavení v Labské Chrèici, okr. Pce
Malebná, klidná obec 13 km vých. od Kolína. Zákl. vybavenost v místì. Pøíz., nepodsklep. objekt uvnitø obce
obsahuje vstupní chodbu, obytnou kuchyò, pokoj a
koupelnu s WC. Zahrada s døevìnou kolnou. Možno
vestavìt podkroví. Veškeré sítì. Vytápìní etáž. - plyn. Pl.
poz. 300 m2. Mimo záplavové území.
cena: 880 000 Kè
ev.è. 043524

Novostavba ØD se sousedním RD v Chlumci n. C.
Obì nemovitosti nedaleko centra mìsta - lze koupit
samostatnì, viz nabídka, nebo se slevou spoleènì.
ØD k bydlení, starší objekt pro podnikání, bydlení, nebo
po demolici k získání zahrady, èi stavební parcely. Do
obou nemovitostí zaveden plyn, veø. vodovod, kanalizace, el. 220/380V. Pl. poz. 403 m2.
cena: 3,6 mil. Kè
ev.è. 043528

ideal-hk@idealnet.cz

ideal-hk@idealnet.cz

ideal-hk@idealnet.cz

ideal-hk@idealnet.cz

495 538 690

495 538 690

495 538 690

495 538 690

Rozestavìný rodinný dùm Všestary u Hradce Králové
Hrubá stavba jednoho nebo dvou nízkoenergetických
rodin. domù 5+kk, vèetnì pozemku Užit. pl. jednoho
domu je 137 m2. Dùm je dvoupodlažní s podkrovím,
5+kk, 2 koupelny s WC, terasa, vytápìní ústøední plynové, voda mìstská, vlastní èistièka. Pozemek 788 m2
(766 m2). Dùm je možné dostavìt dle pøání.
cena: 1,999 mil. Kè
ev.è. 043573

Objekt u námìstí v Novém Bydžovì, okr. HK
Patrový, èást. podsklep. objekt na exponovaném místì
v centru mìsta. Po rek. vhodný k bydlení i podnikání.
Obsahuje v I. NP chodbu, dvì místnosti, komory a
šatnu. V patøe tøi pokoje a koupelna, WC na pavlaèi. V
zahradì drobné obj. k demolici. Vodovod, kanalizace,
el. 220/380 V, plyn v dosahu.
cena: 1,45 mil. Kè
ev.è. 043605

Rodinný dùm Kukleny, Hradec Králové
Po celkové rekonstrukci - nová støecha, zateplení, rozvody atd. V pøízemí vstup, komora, koupelna a WC, OP,
kuchyò s jídelnou. V patøe jsou 3 pokoje, koupelna, WC.
Vytápìní plynem. Za domem posezení, garáž s dílnou
a zahr. domek. Zast. pl. domu 64 m2, užitná plocha cca
100 m2. Celk. poz. 267 m2.
informace o cenì v kanceláøi
ev.è. 043608

Rod. domek - chalupa v Žiželicích, okr. Kolín
Pøízemní objekt na klidném místì nedaleko centra. Krytý vjezd, pøedsíò, dvì obytné místnosti, WC, koupelnu.
Dále chlívek, pøístøešek a dílnu se sklípkem. Souèástí
zahradní chatka. Pìkná zahrada. Zapoèata èást. rekonstrukce. Vodovod, kanalizace, el. 220/380V, plyn
na objektu, studna. Pl. poz. 683 m2.
cena: 460 000 Kè
ev.è. 043617

ideal-hk@idealnet.cz

ideal-hk@idealnet.cz

ideal-hk@idealnet.cz

ideal-hk@idealnet.cz

495 538 690

Øadový rodinný dùm v Novém Bydžovì, okr. HK
Patrový, cele podsklep. objekt /krajní sekce/. Obsahuje
v pøíz. chodbu s WC, kuchyò, jídelnu a obýv. pokoj s balkonem. V patøe tøi pokoje s balkony a koupelna s WC. V
sut. garáž, dílna, kotelna /plyn + možno pevná paliva/,
sklady, prádelna. Skleník, podsklep. zahradní domek.
Celk. pl. poz. 239 m2.
cena: 1,95 mil. Kè
ev.è. 043639

6/12

495 538 690

Novostavba ØRD 4+1/G (132m2), Pardubice-Svítkov
Krajní sekce nového ØRD (2007) s dobrou dostupností
do centra mìsta (MHD, vlak), celkem 4-5+1 ve 2 podlažích, garáž, terasa, úložný pùdní prostor, nadstandardní interiér, podlah. /klasické ÚT-plyn., centrální vysavaè,
nízké mìsíèní náklady, možnost okamžitého uvolnìní.
Celková plocha pozemku 461m2.
cena: 3,99 mil. Kè
ev.è. 043710

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

495 538 690

Rodinný dùm 5+1, 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 všech nemovitostí
s pozemkem 583 m2 - 3,6 mil. Kè.
cena: 3,4 mil. Kè
ev.è. 043747

Kompletní nabídku nemovitostí najdete na www.idealnet.cz

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

495 538 690

Domek-chalupa Boøice u Hroch. Týnce, okr. Chrudim
12 km JV od PU, JZ okraj obce. Disp. : pøedsíò, spíž, kuchyò, pokoj, sklad a letní pokoj (72 m2). Stodùlka, kolny.
Studna; suchý záchod. Dostupný plyn. Pozemek: 487
m2. Dobrý stav. K celoroèní rekeaci.
cena: 720 000 Kè

ev.è. 043755

ideal-rk@idealnet.cz

602 144 832

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. Velikost 4+1. Dále pergola, prostor pro bazén.
Pozemek: 351 m2. Parkování: pøed domem a garáž.
Hezký výhled do kraje.
cena: 2,35 mil. Kè

ev.è. 043770

ideal-rk@idealnet.cz

602 144 832

Rod. dùm s provozovnou v Tøebechovicích p. Orebem
v ulici Týnišśské. V pøízemí se nachází restaurace se
zázemím a nádvorní byt 2+1. V patøe dva byty - 3+1
a 2+kk. Pozemek celkem 899 m2. Možnost obytné
pùdní vestavby, dùm èásteènì podsklepen. Vhodné
pro pokraèování v restauraèní èinnosti a bydlení, nebo
ubytování, nebo pro obchodní èinnost apod.
informace o cenì v kanceláøi
ev.è. 150973

ideal-rk@idealnet.cz

602 144 832

Rod. dùm v centru mìsta Týništì n. O. - u. Turkova
s pìknou zahradou. Dvì obytná podlaží - v každém
byt 2+1 s pøíslušenstvím. Dále 2x sklep, šatna, spíž,
prostorná pùda, lodžie. Plocha pozemku 718 m2. Zastavìná plocha domu 140 m2. Dùm do dnešní podoby
pøestavìn v roce 1990. Hezký dùm pro bydlení, možnost kombinace s podnikáním.
cena: 2,2 mil. Kè
ev.è. 150986
ideal-rk@idealnet.cz

602 144 832

Velký rozestavìný RD v Èastolovicích, ul. Široká,
v klidné ulici nových rodinných domù. Dùm je ve stavu
hrubé stavby, je již proveden rozvod vodovodu a kanalizace, jsou osazeny vnìjší výplnì otvorù a dokonèena
stìšní krytina vèetnì oken. Zastavìná plocha domu je
cca 190 m2 a jsou v nìm plánovány dvì bytové jednotky. Plocha pozemku 1570 m2.
cena: 3 mil. Kè
ev.è. 150994

Rodinný dùm v centru Dobrušky, ul. Fr. Kupky.
Dùm na rohové parcele, obsahuje jednu bytovou jednotku v pøízemí, možnost rozšíøení do podkroví - nová
støecha vèetnì vazby. Pozemek celkem 468 m2. Dùm
volný k nastìhování. Dispozice - 3 + kk, hala, koupelna,
WC, technické místnosti.
cena: 1,15 mil. Kè

ev.è. 150995

ideal-rk@idealnet.cz

ideal-rk@idealnet.cz

602 144 832

602 144 832

Rodinný dùm v Týništi nad Orlicí - ul. Barákova.
V klidné èásti mìsta, 20 km východnì od Hradce Králové. Možnost okamžitého bydlení. Dispozice domu obsahuje v pøízemí velký obývací pokoj s jídelnou, dìtský
pokoj, kuchyò, koupelnu, technické místnosti, garáž,
dílnu. V podkroví dva pokoje, možnost rozšíøení pùdní
vestavby. Pozemek celkem 338 m2.
cena: 999 000 Kè
ev.è. 151000
ideal-rk@idealnet.cz

602 144 832

Rodinný dùm v Týništi nad Orlicí - Petrovicích,
dùm v dobrém stavu, obýván. Dispozice 4 + 1 s pøíslušenstvím, garáž, stodola, sklep, technické místnosti,
možnost velké pùdní vestavby. Vytápìní ÚT - plyn + TP,
veøejný vodovod i kopaná studna, elektro, kanalizace jímka. Pozemek celkem 1.235 m2. Možnost výmìny za
2+1 v Týništi n. O. s doplatkem.
cena: 1,1 mil. Kè
ev.è. 151002
ideal-nm@idealnet.cz

491 470 926

cena: 1,2 mil. Kè

ev.è. 151007

Usedlost ve V. Tøebešovì u È. Skalice, okr. Náchod
Uzavø. komplex budov z r. 1869 (zast. 550m2) se
nachází na klidném místì. Skládá se z RD (3+1), na
kterém jsou citlivì ošetøeny a zachovány styl. prvky,
navazuje vel. stodola, chlévy, garáž a kolny. Obyt. èást
je napojena na veškeré sítì+studna s pitnou vodou.
Pozemky 4.100 m2, o dalších lze jednat.
cena: k jednání
ev.è. 180305

ideal-nm@idealnet.cz

491 470 926

ideal-nm@idealnet.cz

Rekreaèní chalupa v Týništi n. Orl. - Petrovièkách
Dispozice 2+1 s možnosti rozšíøení v rámci pøízemí na
3+1, pøípadnì lze využít podkrovní prostory. Na pozemku stodola. Dùm po èásteèné rekonstrukci. Celková
výmìra pozemku 340 m2.

Rodinný dùm s vìtš. pozemky v Mezimìstí, okr. NA
RD se nachází na okraji obce, pøi výjezdu na Starostín.
Disp. : 1 NP- 2+1 a techn. zázemí, 2 NP- 3+1, koupelna, WC. Na RD navazují vìtší pozemky (celkem 0,75
ha), které jsou urèeny jak k výstavbì nového RD, tak i
k rekreaèním úèelùm. V pøípadì zájmu mùže být èást
pozemku prodána samostatnì.
cena: 1,1 mil. Kè
ev.è. 180384

491 470 926

RD s dvìma byty a komer. prostory v centru Náchoda
Tøípodlažní RD se nachází poblíž nádraží, v ulici Žižkova. Je s 2 byty (1+1 a 2+1), garáží a s prostory k
podnikání. Dùm prošel èást. rekonstrukcí-nová støešní
krytina+støešní okna, komíny, okapy, svody, dlažba terasy, nové okna, dveøe, plyn. kotel... Dùm je napojen na
všechny inž. sítì, poz. 146 m2
cena: 2,29 mil. Kè
ev.è. 180387

ideal-nm@idealnet.cz

491 470 926

ideal-nm@idealnet.cz

491 470 926

Rodinný dùm v Novém Hrádku, okr. NA
Dùm na námìstí se dvìma prostornými byty 1+1 se
soc. zaø. o 44 a 48 m2. Vytápìní kamny na pevná paliva, v pokojích je možno pøipojit akumulaèní kamna,
možná instalace ústøedního topení. Rekonstrukce v
r. 1975 a 2007. V obci lyžaøský vlek, sportovní oddíly,
školy, lékaø atd. Krásná okolní pøíroda.
cena: 645 000 Kè
ev.è. 180323

RD s komer. prostory, Hynèice u Broumova, okr. NA
Dùm po èást. rekon. -napojen na veškeré sítì. Má 2 èísla popis. -èást obytná (3+1) s garáží+èást k podnikání.
Obytný RD má plast. okna, novìjšími obklady na WC,
oblož. schodištì.. Pùda k vestavbì. Komer. prostory
mají vel. sál a 2 garáže. U domu je zahrada-možnost
výstavby nového RD. Poz. 1265 m2.
cena: 1,4 mil. Kè
ev.è. 180361

ideal-nm@idealnet.cz

ideal-nm@idealnet.cz

491 470 926

Luxusní rodinný dùm, Náchod
Novostavba nadst. monolit. RD s 12 cm zateplením, z
roku 2008. CP pozemku 1.094 m2, ZP 157 m2. Dispozice 6+kk. Topení a ohøev TV tepel. èerpadlem, ústøední
a podlah. topení, centrál. vysavaè, venkovní žaluzie
na dálk. ovládání, ZZ, krytina Bramac. POUZE VÁŽNÍ
ZÁJEMCI.
cena: 5,99 mil. Kè
ev.è. 180390

Kompletní nabídku nemovitostí najdete na www.idealnet.cz

491 470 926

Zrekonstr. RD s vìtš. poz. u È. Kostelce, okr. NA
Dùm (5+kk) s poz. a lesem (6ha) se nachází na klid.
místì, v osadì Konèiny. Prošel kompl. rekon. -všechny
rozvody+tìlesa topení, vestavba pokojù, stropy, podlahy, dveøe s oknem, obklady, dlažby, nový kotel na døevo
s bojlérem, nová linka s vest. spotøebièi... Pozemky nemusí být souèástí prodeje.
cena: 2,59 mil. Kè
ev.è. 180395
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Na trhu nemovitostí od roku 1991– vsaïte na tradici a úspìšnost
Chcete prodat nemovitost? Volejte zdarma 800 282 282
ideal-nm@idealnet.cz

491 470 926

ideal-nm@idealnet.cz

491 470 926

ideal-nm@idealnet.cz

491 470 926

ideal-nm@idealnet.cz

491 470 926

RD s komerèními prostory v È. Skalici, okr. NA
RD s pìknou stodolou a garáží se nachází u komunikace, pøi výjezdu na Jaromìø. Obytná èást (2+1) je s koupelnou, prádelnou, spíží a WC. Vìtší pùda umožòuje
vestavbu dalších pokojù. Samostatnì stojící stodola je
s garáží, chlévy a sklípkem. Tyto prostory jsou vhodné k
podnikání. Pozemek je 457 m2.
cena: 1,39 mil. Kè
ev.è. 180401

RD s pozemkem k výstavbì, Chvalkovice, okr. Náchod
Pìkný dùm je s poz. k výstavbì nového RD. Disp. 2+1 a
2+0, 2 koupelny s WC, je po rekon. -koupelny, rozvody,
topení, omítky.. nová krytina støechy, plast. septik, dùm
je odizolován proti vlhkosti.. Za domem-garáž s dílnou.
Cena domu by se po pøípadném oddìlení zahrady snížila. Pozemek celkem 1415m2.
cena: 1,75 mil. Kè
ev.è. 180403

Rodinný dùm se dvìma byty v Teplicích nad Metují
Dùm v klidné èásti mìsta, obklopeného krásnou pøírodou s pískovcovými útvary. V každém podlaží je byt o
90 m2 s balkonem, soc. zaøízením, vytápìný ústøedním
topením. V technickém podlaží garáž, 2 dílny, 2 sklepy.
Na pozemku o celkem 600 m2 skleník a kolna. Byt v
podkroví možno pronajímat turistùm.
cena: 2,59 mil. Kè
ev.è. 180418

Vìtší, dvougen. RD s pozemky, Hoøenice u Jaromìøe
RD-2byty (3+1 po 110 m2), pùda k vestavbì 2-3 pokojù.
K bytùm-garáže, sklep a na poz. 2.481m2 skleník+kolny. Byty mají samost. vstupy+mìøení el. en. +vytápìní s
bojléry, možnost krb. kamen. Pøípojka plynu-na hranici
pozemku. Voda ze studnì+studnièní užitková. Plán obce-výstavba vodovodu a kanalizace
cena: 2,99 mil. Kè
ev.è. 180423

ideal-nm@idealnet.cz

ideal-pu@idealnet.cz

ideal-pu@idealnet.cz

ideal-pu@idealnet.cz

491 470 926

731 443 743

605 261 723

605 261 723

Øadový RD v historické èásti Nového Mìsta nad Met.
Dùm (4+1) s pozemkem 338 m2 je k rekonstr. a nachází se 50 m od námìstí. Disp. : veranda, chodba, dva pokoje, kuchyò, koupelna, kotelna, spíž. V 2 NP jsou další
dva pokoje, chodba se vstupem na balkón a podkrovní
úložné prostory. Dùm má menší zahrádku a je napojen
na všechny inženýrské sítì.
cena: 1,2 mil. Kè
ev.è. 180427

Rozestavìný rodinný dùm v obci Srch
Nabízíme k prodeji rozestavìný rodinný dùm o dvou samostatných bytových jednotkách se dvìma garážemi
na pozemku 882 m2. Užitná plocha jedné jednotky je
cca 110 m2. K dispozici jsou všechny inženýrské sítì.
Podrobné informace o rozestavìnosti vám sdìlí realitní
makléø.
informace o cenì v kanceláøi
ev.è. 290282

Objekt k podnikání a k bydlení Pardubice
K dispozici hala cca 100 m2, dvì dílny, kanceláø, soc.
zaøízení - celkem 200 m2. Sam. kanceláø s kuch. a soc.
zaøízením cca 30 m2. Rod. dùm 3+kk, koupelna, samostatné WC, podkroví vhodné k vestavbì (pøipraven
projekt). Garáž, kùlna, zatravnìná plocha, zpevnìný
dvùr. Celková výmìra pozemku 1103 m2.
informace o cenì v kanceláøi
ev.è. 290285

Rodinný dùm Èerná u Bohdanèe
Prodej novostavby nízkoenergetického RD o velikosti
4+kk s užitnou plochou 121 m2 a samostatnì stojící
garáží s dílnou o ploše 52 m2. Pozemek o celkové výmìøe 1206 m2. K dispozici šatna, koupelna s WC, sam.
WC, tech. místnost. Celk. náklady na bydlení pouze
3500 Kè/mìs. Více info u RK.
cena: 3,8 mil. Kè
ev.è. 290293

ideal-ph@idealnet.cz

ideal-ph@idealnet.cz

ideal-ph@idealnet.cz

ideal-po@idealnet.cz

222 230 566

222 230 566

222 230 566

325 615 249

Pronájem obchodního prostoru 64 m2, P8 Sokolovská
Obchodní sekce umístìná v pøízemním podlaží domu
z roku 1886. První vstup z ulice a II. oddìlený vstup
z domu, plocha bez chodeb a soc. pøíslušenství: dvì
místnosti s výlohou, orientovanou do ulice ( 34,2 a 18,5
m2 ), navazuje chodba 4 m2, sklad 6 m2, WC 1,5 m2.
MHD: Metro Køižíkova, ( cca 3 min ).
cena: 16 EUR za m2/mìsíc
ev.è. 012470

Nabídka ateliérù od 91 m2 do 286 m2, P8 Sokolovská
Pronájem oddìlených sekcí v 3. NP s výtahem. I. Sekce:
hala, kuchyòka, toalety, ( pouze kanceláøská plocha
25,8 m2, 94,3 m2, 51,5 m2, 27,6 m2 ), zakonèená 87,7
m2. II. Sekce: dispozice: ( chodba, výtah, WC, úklid,
sklad ), kanceláøe o dvou podlažích ( I. 63 m2, II. 28,2
m2 ). MHD: metro Køižíkova.
cena: 14 EUR za m2/mìsíc
ev.è. 012471

Pronájem pùdní vestavby 150 m2, P7 Holešovice
Umístìná v rekonstruovaném èinžovním domu s výtahem. Klimatizované a rozdìlené do dvou podlaží: I.
sekce 2x místnosti ( 61 m2 s kuchyní, 20 m2 ) 94 m2
celkem. II. sekce ( 37 m2 ) 55,5 m2 celkem vè. výtahu.
Internet, vlastní ústøedna, tel. pøípojky. MHD: Nádr. Holešovice.
cena: 29 000 Kè mìsíènì
ev.è. 012472

Prodejna v 1. patøe novostavby v centru Podìbrad
Prodejna (kanceláø) s výlohami do ulice v 1. patøe výmìry 67 m2. Pøístup centrálním schodištìm a výtahem.
Vlastní soc. zaøízení, kuchyòka spoleèná na patøe.
Komerènì zajímavé místo v centru mezi Riegrovým
námìstím a budovou pošty. Vlastní mìøièe energií.

ideal-po@idealnet.cz

ideal-po@idealnet.cz

ideal-po@idealnet.cz

ideal-hk@idealnet.cz

325 615 249

325 615 249

325 615 249

cena: 9 000 Kè mìsíènì

ev.è. 031215
495 538 690

Obchodní a kanceláøské prostory v centru Nymburka
Klidná ulice cca 300 m od centrálního námìstí. U objektu dostatek parkovacích míst, jedno parkovací místo
v cenì nájmu v uzavøeném dvoøe. Rohový volný prostor
- obchod 62,23 m2, sklad 13,42 m2, kanceláø 9,0 m2,
spoleèné prostory (soc. zázemí) 16,27 m2. Cena vè.
energií a služeb.
cena: 17 736 Kè mìsíènì
ev.è. 031218

Zaøízená restaur. s bowlingem v Libici nad Cidinou
Restaurace 50 míst + barový pult, celkem 99 m2,
kuchynì, 2x bowlingová dráha, hygienické zaøízení.
Venkovní posezení , samostatná kuøárna - herna. Vytápìní elektrokotlem a krbem. Celý objekt je zateplený.
Možnost koupì i sousedícího domu s 2 byty v cenì 3,2
mil za celkovou cenu 5,9 mil. Kè.
cena: 3,5 mil. Kè
ev.è. 031269

Pronájem kanceláøí s parkováním v centru Podìbrad
Kanceláøe ve 4. (posledním)NP reprezentativní budovy na Riegrovì námìstí. Celková výmìra podlahové
plochy 450 m2. Celkem o 12 místností, 4x nové soc.
zázemí a kuchyòka. Je možné rozdìlení na 2-3 samostatné èásti. Není výtah. Kanceláøe ve velmi dobrém
stavu stavu.
cena: 1 200 Kè za m2/rok
ev.è. 031293

Soukromé zdravotnické a hotelové zaøízení, okr. CR
Úpatí Èeskomoravské vysoèiny, pozemky 1.68 ha. Hotel a ubytovny 140 lùžek, rehabilitaèní centrum vybavené pøístrojovou technikou a vodoléèbou, restaurace
s kuchyní. Zavedená klientela, stabilní a zkušený personál. Vše v provozu. Hledá se investor na spolupráci
nebo prodej serioznímu pokraèovateli.
cena: 10 mil. Kè
ev.è. 043023

ideal-hk@idealnet.cz

ideal-hk@idealnet.cz

ideal-hk@idealnet.cz

ideal-rk@idealnet.cz

495 538 690

Provozní výrobnì - sklad. areál Žamberk, okr. UO
Areál sestává z výr. a skladových budov a objektù mrazíren a chladíren. Je v pomìrnì dobrém tech. stavu.
Napojeno na vodu, elektro, plyn a kanalizaci do ÈOV.
Celková podlahová plocha 9.185 m2. Celkem pozemky
38.433 m2, z toho areál 31.445 m2. Mrazír. a chl. boxy
jsou funkèní.
informace o cenì v kanceláøi
ev.è. 043469
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495 538 690

Kom. areál s kanceláøemi a sklady, Praha-Uhøínìves
Celková plocha areálu 9.514 m2. Zajímavá investice,
celé pronajato. Administrativní budova je dvoupodl. z
r.1992 o celkové užit. ploše 360 m2. Dále areál obsahuje sklady o výmìrách 1.510 m2, 300 m2, 128m 2,
908 m2, 3.000 m2 a sklad kontejnerù. Všechny inž. sítì,
areál velmi dobøe dopravnì dostupný.
informace o cenì v kanceláøi
ev.è. 043470

495 538 690

Prodej nebyt. prostor v pøízemí domu, centrum HK
V pøízemí domu dojde k vyèlenìní nebytové jednotky
o celk. ploše 130 m2. Dnes využíváno jako kanceláøe.
Možné jako obchod, ordinace, služby. Pro úèely využití
možno rozdìlit na dvì samostatné jednotky o ploše 77
m2 a 53 m2. Každá èást má svoje soc. zaø. a samostatný vstup z ulice. Vytáp. centrální.
cena: 3,3 mil. Kè
ev.è. 043763

602 144 832

Objekt pro potravináøskou výrobu v Èesticích,
v tìsné blízkosti silnice è. I/11, 25 km východnì od
Hradce Králové. Dispozice obsahuje cca 470 m2 užitných ploch. Pozemek celkem 787 m2. Výrobní prostory
(95 m2), chlazený sklad (93 m2), manipulaèní prostor
(43 m2), kompletní skladové a sociální zázemí, kanceláø. Komerènì výborné místo.
cena: 5 mil. Kè
ev.è. 150988

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

491 470 926

Komerèní objekt v centru Náchoda
Vìtší objekt (zast.) 620 m2 se nachází na atrakt. místì
a nabízí široké možnosti využití (dle ÚP-zóna obèan.
vybavenosti). Pøední èást budovy byla v døívìjší dobì
užívána jako kanceláøe. Dále navazují velké halové
prostory s garáž. vraty. Posl. èást budovy je urèena k
rekonstrukci. Pozemky-1.107 m2.
cena: dohodou
ev.è. 180309
ideal-pu@idealnet.cz

ideal-nm@idealnet.cz

491 470 926

Rekonstruovaný komerèní objekt v Dobrušce, okr. RK
Výrob. +sklad. objekt (1.285 m2) po rekonstr. má 3 hl.
vstupy do 4 oddìl. provozù se samost. mìøení energií+se sociál. zázemím. Je kompl. nová el. instalace, pøívod
dimenzován na 250 A, 4 nové plyn. kotle, topná tìlesa,
rozvody v mìdi, opravená støecha.. Èást objektu je pronajata za 20.000, -Kè/mìs.
cena: 4,65 mil. Kè
ev.è. 180421

ideal-pu@idealnet.cz

605 261 723

Objekt k podnikání Opatovice n. Labem - Pohøebaèka
po celkové rekonstrukci. 1. NP - kanc. prostory, dílna,
sklady + soc. zázemí - výmìra 540 m2, 2. NP - kanc.
prostory, byt, ubytovna + soc. zázemí - výmìra 505 m2,
k dispozici 2 sklepy, betonová rampa, nákl. výtah. Na
pozemku o výmìøe cca 2500 m2 je postavena netemperovaná hala o výmìøe cca 300 m2.
informace o cenì v kanceláøi
ev.è. 290544

605 261 723

ideal-pu@idealnet.cz

731 443 743

Nebytový prostor v centru Hradce Králové
v samém centru Hradce Králové, v pøízemí historického
domu na rohu ulic Tomkova a Úzká. Podlahová plocha
cca 113 m2. Citlivì zrekonstruovaný prostor nabízí
celkem 5 místností, kuchyòku, chodbu, 2x sociální zaøízení. Možno využít jako kanc. prostory pro sídlo firmy,
pøíp. jako obchodní prostory.
cena: 20 000 Kè mìsíènì
ev.è. 290556
ideal-pu@idealnet.cz

731 443 743

Výrobní a skladovací hala, Láznì Bohdaneè
Dvojlodní hala s osvìtlenou rampou o výmìøe 100 +
150 m2 v uzavøeném areálu se správcem. Vjezd kamionù, možnost využití vysokozdvižního motorového vozíku. V halách rozvod vzduchu ke strojùm 8 ATM. Topení
ústøední - plyn. kotel, ohøev vody el. bojlerem. K nájmu
budou pøipoèteny zálohy na energie.
cena: 15 000 Kè mìsíènì
ev.è. 290558

Kanceláøské prostory Pardubice, centrum
Dlouhodobý pronájem kompletnì vybavených kanceláøských prostor v centru mìsta o celkové ploše cca
140 m2. K dispozici zasedací místnost 45 m2, 4 kanceláøe 15, 18,8, 20,5 a 24 m2, kuchyòka 5,8 m2, 2x WC a
úklidová komora. V cenì nájmu je i úklid. K nájemnému
budou pøipoèteny zálohy na služby.
cena: 13 000 Kè mìsíènì
ev.è. 290564

ideal-pu@idealnet.cz

ideal-ph@idealnet.cz

605 261 723

Prodej GARÁŽE 17 m2 v Praze 6 u Voj. nemocnice
Øadová, zdìná garáž s rozmìry 6,10 m x 2,85 m, situovaná v areálu garáží u ulice Radimova, naproti Vojenské nemocnici. Je umístìna na pozemku patøícím mìstu, (uzavøena nájemní smlouva na dobu neurèitou). U
vrat instalovány 4x zámky, možnost odvìtrání, bohužel
zde není pøívod elektøiny ani vody.
cena: 190 000 Kè
ev.è. 012415

Skladová (výrobní) hala 6 km od Pardubic
Dlouhodobý pronájem novì zrekonstruované, zateplené skladovací nebo výrobní haly v Úhøetické Lhotì o
celkové ploše 600 m2. Objekt haly se nachází v uzavøeném areálu na kraji obce. Souèástí haly je novì vybudované sociální zaøízení, kuchyòka a kanceláø. Celková
výmìra pozemku je 1389 m2.
informace o cenì v kanceláøi
ev.è. 290660
ideal-hk@idealnet.cz

495 538 690

222 230 566

ideal-hk@idealnet.cz

495 538 690

ideal-nm@idealnet.cz

491 470 926

ideal-nm@idealnet.cz

491 470 926

Budova èp.37 v centru obce Trhová Kamenice, okr CR
Z èásti podsklep., se dvìmi nadz. podl. a pùdou,
výtahová šachta. Nosná konstrukce zdìná, støecha
sedlová s valbami. Pùvodnì bytový dùm s hospodou a
obchodem, pozdìji od r.1997 zmìna užívání z kožedìlné výroby na skláøskou. Všechny inž. sítì, plynofikace
propanem. Zast. plocha 357 m2.
informace o cenì v kanceláøi
ev.è. 043278

Chalupa se stodolou, poz. 1958m2, Vápno u Pøelouèe
3 km od dálnice D11, pìkná, udržovaná chalupa se zapoèatou rekonstrukcí ( nová støecha, elektro ..) celkem
3+1, podkroví po rekonstrukci, velká stodola, vodovod,
studna, suché WC, možnost plynu. Velká udržovaná
zahrada. Vhodné pro rekreaci, po úpravách i k trvalému bydlení. Celkem pozemek 1.958m2.
cena: 830 000 Kè
ev.è. 043750

Prodej chaty s pozemkem
Chata s pozemkem 2.086 m2 v Náchodì u Rybárny.
Stavba z roku 1985, je zdìná z cihel, podsklepená, s
I. NP, podkrovím a pøístupem po terase. Voda, elektro,
vytápìní lokál. kamny. Do budoucna je možnost pozemek rozdìlit na dva samostatné, nebo MOŽNOST
ROZŠÍØENÍ STAVBY K BYDLENÍ.
cena: 850 000 Kè
ev.è. 180373

Poloroubená chalupa, Bystré u Stárkova
Prodej chalupy s pozemkem 1368 m2 po èást. rekonstrukci. Možnost využití celoroènì lesy, houbaøení, cykloturistika, lyžaø. vleky a bìžkaøské tratì. V domì jsou
zachovány pùvodní architektonické a dobové prvky!
Vytápìní lokál. kamny, ohøev TUV el. boilerem, odpad
do septiku., studna s dom. vodárnou.
cena: 1,35 mil. Kè
ev.è. 180393

ideal-nm@idealnet.cz

ideal-nm@idealnet.cz

ideal-pu@idealnet.cz

ideal-pu@idealnet.cz

491 470 926

Rekreaèní chata s pozemkem, Lipí u Náchoda
Pìkná, vybavená, døevìnná chata s poz. 397 m2 se
nachází v klidné èásti. Je s el. a vodov. pøípojkou, odpady-trativod, WC chemické. Disp. : ob. pokoj, WC, kuchyò
s koupelnou, v podkroví je ložnice. Na chatu navazuje
døevník a je témìø celá podsklepená. Slunná zahrada je
pìknì udržovaná a oplocená
cena: 425 000 Kè
ev.è. 180408

491 470 926

Poloroubená chalupa, Hronov
Poloroubená chalupa s pozemkem 555 m2, nacházející se v centru mìsta Hronova pøi vstupu do parku.
Dispozice 3 + 1, chem. záchod. Vytápìní lokálními
kamny. Zázemí chalupy tvoøí kolna. Nemovitost je pøed
celkovou rekonstrukcí. Napojení na veø. vodovod, kanalizaci, elektøinu. Doporuèujeme prohlídku.
cena: 599 000 Kè
ev.è. 180417

731 443 743

Chalupa Nahoøany, Dolsko
Starší chalupa na pozemku o výmìøe 606 m2. Její
obytná èást (zhruba 3/5 domu) sestává ze tøí ložnic,
kuchynì, koupelny, WC, chodby a komory. Druhou èást
objetku tvoøí velká stodola. Celé podkroví je vhodné k
vestavbì. K dispozici el. energie, vody ze studny, odpady svedené do septiku.
cena: 1,03 mil. Kè
ev.è. 290413

Kompletní nabídku nemovitostí najdete na www.idealnet.cz

731 443 743

Chalupa Prkenný Dùl, Žacléø
Po nìkolika èásteèných renovacích v krásném prostøedí obce Prkenný Dùl s pozemky o celkové výmìøe 2600
m2. Sestává ze ètyø pokojù, kuchynì a pøísl., podkroví je
vhodné k vestavbì. K dispozici malý sklípek. Voda ze
studny, el. 220/380 V, odpady do jímky, topení lokální
na TP, ohøev vody el. bojlerem.
cena: 1,7 mil. Kè
ev.è. 290414
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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

ideal-po@idealnet.cz

325 615 249

ideal-po@idealnet.cz

325 615 249

ideal-po@idealnet.cz

325 615 249

St. pozemek 1.149 m2 u øeky Sázava v obci Sázava
Kouzelný, rovinný zatravnìný pozemek v proluce mezi
chatami a rodin. domy v tiché ulici Budinská, 100 m
od splavu na Sázavì. Na pozemku vrtaná studna, u
pozemku el. a plyn, na okraji pozemku jsou krásné
vzrostlé jehliènany. Výborná dostupnost po zpevnìné
komunikaci. Možno pøikoupit dalších 1.000 m2
cena: 1 975 Kè za m2
ev.è. 012251

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. Mírnì svažitý
pozemek obdélníkového tvaru navazující na zástavbu.
Pøípojka el. Výmìra 769 m2. Pøístup z místní asfaltové
komunikace.
cena: 400 Kè za m2
ev.è. 031160

Pozemek pro stavbu rodinného domu v Žiželicích
Obec s dobrou obèanskou vybaveností (lékaø, škola,
pošta ...) 5 km od Chlumce nad Cidlinou a u nájezdu
na D11. Proluka zástavby RD u zpevnìné komunikace.
Na hranici rozvod el., øad obecní kanalizace a vody a
rozvod zem. plynu. Vhodné pro zástavbu pøízemním
RD s obytným podkrovím. Výmìra 600 m2.
cena: 680 Kè za m2
ev.è. 031195

Pozemek 4491 m2 pro RD v Hradèanech u Žehunì
Rovinný pozemek navazující na zástavbu RD v okrajové èásti obce. Je pøístupný z okresní komunikace
smìr Žehuò. Na JV okraji vedení vysokého el. napìtí a
sloupová trafostanice. Možnost napojení na vodovod. Z
celkové výmìry územním plánem urèeno pro zástavbu
1 895 m2, Nájezd na D11 Praha-HK 5 km.
cena: 580 000 Kè
ev.è. 031265

ideal-hk@idealnet.cz

ideal-hk@idealnet.cz

ideal-hk@idealnet.cz

ideal-hk@idealnet.cz

495 538 690

495 538 690

495 538 690

495 538 690

Pozemky pro stavbu RD v Hradci Králové - Kuklenách
Klidné místo nedaleko Zelené ul., centrum HK cca 2
km. 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 na pozemku (voda, elektro, plyn).
informace o cenì v kanceláøi
ev.è. 043430

Prodej stav. pozemku v kú. Roudnièka, Hr. Králové
Jedná se o pozemek urèený dle platného Územního
plánu mìsta jako plocha pro sport a rekreaci ve funkèní
ploše „plochy golfu“. Je zpracována studie investièního
zámìru, ve kterém je navrženo cvièné odpalištì, dìtské
høištì, minigolf, pétanque, tenis, volejbal. Celková výmìra pozemku je 7.763 m2.
cena: 3,99 mil. Kè
ev.è. 043552

Pozemek k individuální rekreaci Štìnkov, okr. HK
Jedná se o jeden z posledních pozemkù urèených pro
výstavbu objektu k individuální rekreaci v krásném
prostøedí øeky Orlice, cca 15km od Hradce Králové.
Výmìra pozemku 390 m2. Možnost napojení na el.
energii v místì.
cena: 270 000 Kè

ev.è. 043597

Pozemek 1271 m2 (sklady/výroba) v HK - Kladská ul.
Ufrekventované silnice na okraji mìsta (Slezské
Pøedm.), možnost napojení na všechny IS, dle ÚP: návrhová „plocha výroby a služeb bez negat. vlivu na okolí“,
tzn. sklady, lehká výroba, velkoobchod, showroom,
logistika, parking ap. Možnost pøikoupení vedlejšího
pozemku (972 m2).
cena: 1 550 Kè za m2
ev.è. 043657

ideal-hk@idealnet.cz

ideal-hk@idealnet.cz

ideal-hk@idealnet.cz

495 538 690

ideal-rk@idealnet.cz

495 538 690

Pozemky pro výstavbu nových rodinných domù v Divci
Na severovýchodním okraji obce, pozemky pro výstavbu 15–20 nových rodinných domù, celková výmìra
25 481 m2. Napojení na rozvod EL, veøejný vodovod
a kanalizace v dosahu. Bližší informace v realitní kanceláøi.
informace o cenì v kanceláøi
ideal-rk@idealnet.cz

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

Stavební pozemek v Novém Bydžovì, okr. HK
Stavební parcela nedaleko centra mìsta, v klidné
ulici nedaleko koupalištì a krytého zimního stadionu.
Oplocený pozemek s vjezdem a vraty beze staveb a
porostù, veškeré sítì v dosahu. Pl. poz. 1083 m2. Dle
ÚP urèená k zástavbì RD, pøípadnì RD v kombinaci se
službami, obchodem èi drobnou výrobou.
cena: 1 100 Kè za m2
ev.è. 043715

602 144 832

ideal-rk@idealnet.cz

ideal-rk@idealnet.cz

602 144 832

Poslední volné parcely v Liènì - V Oborách ,
na západním okraji obce, pøi výjezdu smìr Ostašovice,
9 km západnì od Rychnova nad Knìžnou. Zcela nová
ulice pro 25 domkù. Výmìry od 913 m2. Sítì pøivedeny
na pozemky - plyn, elektro, vodovod, dešśová kanalizace. Asfaltová komunikace s chodníkem, osvìtlení. Bližší
informace u makléøe.
cena: 380 Kè za m2
ev.è. 150876

Prodej stavebního pozemku v Lípì nad Orlicí,
v pìkné, klidné obci 20 km východnì od Hradce Králové, 1 km od Týništì nad Orlicí. Výmìra pozemku 957
m2. Pozemek v centru obce, v sousedství obecního
úøadu, u fotbalového høištì. Možnost napojení na sítì,
na pozemku studna.

ideal-nm@idealnet.cz

ideal-pu@idealnet.cz

491 470 926

Pozemky k výst. RD a rekreaci v okrese NA, RK a UO
Pozemky k výst. RD se nachází v lukrativních èástí obcí
Náchod, N. Mìsto n/M., È. Kostelec, Slavoòov, Jestøebí
Rohenièky u È. Meziøíèí, Kunvald a dále k rekreaci-Spyta u Rozkoše. Vìtšina pozemkù je již s inž. sítìmi nebo
jsou pøípojky v dosahu. Cena a výmìra dle lokality (od
180, -Kè/m2 a od 900 m2)
cena: dohodou
ev.è. 180422
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cena: 600 Kè za m2

ev.è. 150962
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 872 m2.
Srch - moderní obec, 7 km od Pardubic, v místì MŠ, ZŠ,
MHD Pardubice. Bližší informace u realitního makléøe.
cena: 1 500 Kè za m2

ev.è. 290322

cena: 1,167 mil. Kè

ev.è. 043766
602 144 832

Pozemky pro výstavbu RD v obci Høibiny - Ledská
na pøekrásném místì s výhledem do kraje. V nabídce
2 pozemky o pøibližných výmìrách 2.700 m2.(výmìry
budou upøesnìny geometrickým plánem). Pøíjezd po
místní asfaltové komunikaci. Možnost napojení na elektro, vodovod, plyn i kanalizaci.
cena: 250 Kè za m2
ideal-pu@idealnet.cz

ev.è. 150989
605 261 723

Komerèní stav. pozemek na jižním okraji Pardubic
o celkové výmìøe 14855 m2, 2,5 km jižnì od Pardubic,
urèený ÚP ke komerènímu využití, pøiléhá k rychlostní
komunikaci I/37 (sjezd Dražkovice) a sousedí s penzionem Blatenský dvùr. Pozemek je pøístupný automobilem po místní komunikaci. Všechny sítì jsou na okraji
pozemku.
cena: 245 Kè za m2
ev.è. 290335

602 144 832

Poslední parcely v Týništi nad Orlicí - Podboøí,
v okrajové èásti mìsta, 20 km východnì od Hradce
Králové. Výmìry pozemkù od 600 m2. Na pozemek
pøivedeny sítì - elektro, plyn, vodovod, kanalizace. Ve
mìstì kompletní obèanská vybavenost, výborná dopravní obslužnost, hezké lesnaté okolí.
cena: 990 Kè za m2
ideal-rk@idealnet.cz

ev.è. 150837
602 144 832

Stavební parcela v Liènì, Na Drahách, okr. RK.
Výmìra pozemku 908 m2. Na pozemku plyn, elektro,
vodovod a dešśová kanalizace. Pozemek urèený pro
stavbu rodinného domu. Hezké, klidné místo na okraji
zástavby, 9 km od Rychnova nad Knìžnou. základní
obèanská vybavenost v místì.
cena: 370 Kè za m2
ideal-pu@idealnet.cz

ev.è. 151001
605 261 723

Zahrada s chatou Èerná u Bohdanèe
o výmìøe 1137 m2 s chatou na okraji obce Èerná u Bohdanèe. Okrasná zahrada se zahradní chatou o výmìøe
41 m2 se zastøešenou terasou, zavedená elektrika 220
V. Na pozemku kùlna na náøadí se záchodem na zalévaní a kopaná studna. Celý pozemek oplocen, osázen
vzrostlými tujemi, keøi a jehliènany.
cena: 930 000 Kè
ev.è. 290412

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
043332

Vesnické stavení v Kladrubech n.L., okr. PCE

580 000

ideal-hk@idealnet.cz

495 538 690

043595

Vìtší vila se zahradou, Hoøice, okres Jièín

043672

Vesnické stavení v Levínì, okr. HK

3,5 mil.

ideal-hk@idealnet.cz

495 538 690

650 000

ideal-hk@idealnet.cz

043716

Øadový menší RD, Šafaøíkova ul. Hoøice, okr. Jièín

495 538 690

800 000

ideal-hk@idealnet.cz

495 538 690

043718
043746

Rodinný dùm v Chlumci nad Cidlinou, okr. HK

3,5 mil.

ideal-hk@idealnet.cz

495 538 690

Rodinný dùm v Dešné u Slušovic, okr. Zlín

5,1 mil.

ideal-hk@idealnet.cz

150973

Rodinný dùm s provozovnou v Tøebechovicích pod Orebem.

495 538 690

2,25 mil.

ideal-rk@idealnet.cz

602 144 832

150993

Prodej øadových rodinných domù v Týništi nad Orlicí

180314

Hrubá stavba RD (8+1) v Benešovì u Broumova, okres NA

1,999 mil.

ideal-rk@idealnet.cz

602 144 832

280093

Rodinný dùm v Borové u Polièky se zahradou.

650 000

Prodáno

Co už nekoupíte

Rodinné domy

Slunná garsonka, 30 m2, Praha 6

ideal-nm@idealnet.cz 491 470 926

1 mil.

ideal-pl@idealnet.cz

605 479 297

012453

Novostavba 2+kk, 67 m2/G, P9 Vysoèany, Èeskomoravská 11 000/mìs

ideal-ph@idealnet.cz

222 230 566

031305

Pøevod hezkého druž. bytu 1+kk v Podìbradech - Žižkovì

990 000

ideal-po@idealnet.cz

325 615 249

031314

Pronájem bytu 1+kk s balkonem na kolonádì v Podìbradech 5 900/mìs

ideal-po@idealnet.cz

325 615 249

031315

Pronájem bytu 2+1 na okraji kolonády v Podìbradech

7 000/mìs

ideal-po@idealnet.cz

325 615 249

043709

Byt 4+1 v OV /94 m2/ v Chlumci n.C., okr. HK

1,87 mil.

ideal-hk@idealnet.cz

495 538 690

043714

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

7 000/mìs

ideal-hk@idealnet.cz

495 538 690

7 000/mìs

ideal-hk@idealnet.cz

495 538 690

Pronájem zdìných a panel. bytù 1+1 až 3+1 v È. Skalici

od 2 700/mìs

ideal-nm@idealnet.cz 491 470 926

180345

Pìkný byt 3+1 (63 m2), 4. patro, OV, Broumov - Olivìtín

490 000

ideal-nm@idealnet.cz 491 470 926

6 000/mìs

ideal-nm@idealnet.cz 491 470 926

180405

Pronájem velkého bytu 2+1 v RD, D. Radechová u Náchoda

180413

Zdìný byt 2+1(57 m2) OV, Jetøichov u Broumova, okr. NA

291267

Byt 2+1 Pardubice, Dukla námìstí, rekonstr., volný.

291268

Byt 2+1 Pardubice, Višòovka, 46 m2, volný ihned.

8 000/mìs

ideal-pu@idealnet.cz

466 658 056

291274

Byt 1+kk s lodžií Pardubice, Na Skøivánku, 37 m2.

7 000/mìs

ideal-pu@idealnet.cz

466 658 056

291275

Byt 2+1 Pardubice, Palackého ulice, 65 m2, volný ihned.

9 500/mìs

ideal-pu@idealnet.cz

466 658 056

Rekreaèní chata se zahradou v Chlumci nad Cidlinou

810 000

ideal-hk@idealnet.cz

495 538 690

043706

Chata se zahradou nad mìstem, Hoøice, okres Jièín

600 000

ideal-hk@idealnet.cz

495 538 690

043754

Rozestavìná chata se zahradou v Chlumci n.C., okr. HK

790 000

ideal-hk@idealnet.cz

495 538 690

7 000/mìs

ideal-ph@idealnet.cz

222 230 566

250 000
9 000/mìs

ideal-nm@idealnet.cz 491 470 926
ideal-pu@idealnet.cz

466 658 056

Prodáno

Pronájem bytu 1+1 v Hradci Králové, M. Horákové

180311

Byt 4+1, 86 m2, Praha 4

Výrobní areál v Popovicích u Jièína

Prodáno

043761

Prodáno

Byty

Chaty, chalupy, rekreace
043702

Rodinný dùm v Dobøenicích, okr. HK

Pronájem jednací místnosti 31 m2, P4, U metra Kaèerov

012423

Nabídka neb. prostorù 133 m , P1, Soukenická

38 570/mìs

ideal-ph@idealnet.cz

222 230 566

012428

Podlaží kanceláøí 528 m2, Praha 8 u metra Palmovka

170/m2/mìs

ideal-ph@idealnet.cz

222 230 566

012467

Kanceláø po rekonstrukci, 80 m2, P7 Holešovice

16 000/mìs

ideal-ph@idealnet.cz

222 230 566

012469

Reprezentativní kanceláøe 87 m , P8 Sokolovská

10 EUR/m /mìs

ideal-ph@idealnet.cz

222 230 566

031313

Pronájem kom. prostoru 65 m2 v 2. NP v centru Podìbrad

043197

Objekt v Èervenìvsi u Smidar, okr. HK

150983

2

2

2

10 000/mìs

ideal-po@idealnet.cz

325 615 249

990 000

ideal-hk@idealnet.cz

495 538 690

Dílenská èást provoz. areálu s pozemky v Kostelci n. O.

1,7 mil.

ideal-rk@idealnet.cz

602 144 832

150984

Skladový objekt s pozemky v Kostelci nad Orlicí.

2,1 mil.

ideal-rk@idealnet.cz

602 144 832

180360

Pronájem exkl. kanceláøí(58-117m2), N. Mìsto n/M-Rychta 10 000/mìs

180377

Pronájem prodejny (80 m2) v centru Náchoda, ul. Pražská

15 000/mìs

ideal-nm@idealnet.cz 491 470 926

180381

Pronájem pìkného penzionu (bytù v RD), Nové Mìsto n/M. od 7 000/mìs

ideal-nm@idealnet.cz 491 470 926

290563

Prodejní stánek Pardubice, Svítkov, vlastní pozemek.

ideal-pu@idealnet.cz

350 000

Byt 2+1 v Hradci Králové - Durychova

ideal-nm@idealnet.cz 491 470 926

Prodáno

012414

Prodáno

Komerèní nemovitosti

466 658 056

043640

Perspektivní stavební parcela v Chlumci n.C.

043687

Pozemek v Jevanech, okr. Praha-východ

220/m

150998

Pozemek pro stavbu rodinného domu v Oèelicích, okr. RK

300/m2

ideal-rk@idealnet.cz

602 144 832

290338

Pozemek ke stavbì rekr. objektu Bystré v OH, 1557 m .

200/m

ideal-pu@idealnet.cz

466 658 056

2

2

ideal-hk@idealnet.cz

495 538 690

1,125 mil.

ideal-hk@idealnet.cz

495 538 690

2

Prodáno

Byt 3+1 v Hradci Králové - Brožíkova

Pozemky

Ostatní
031311

Objekt pro bydlení a podnikání v centru Podìbrad

043765

Objekt èp. 527 v Holicích, okr.Pce

6,5 mil.

ideal-po@idealnet.cz

325 615 249

1,95 mil.

ideal-hk@idealnet.cz

495 538 690

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

Øadový RD v Novém Mìstì nad Metují
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poboèky
inzertní místa

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

kanceláø PRAHA
Štìpánská 39, 110 00 Praha 1
telefon, fax: 296 226 626
e-mail: info@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
Milan Teplý
Nádražní 312, 572 01 Polièka
telefon: 461 723 768
e-mail: ideal-pl@idealnet.cz
IDEAL REALITY
Smilova 485, 530 02 Pardubice
telefon: 466 658 056
e-mail: ideal-pu@idealnet.cz

Štìpán Tomašík IDEAL REALITY-Rychnovsko
Poláèkovo nám. 85, 516 01 Rychnov n. Knìž.
tel.: 602 144 832
e-mail: ideal-rk@idealnet.cz
Štìpán Tomašík IDEAL REALITY-Rychnovsko
Komenského 107, 517 21 Týništì nad Orlicí
tel., fax: 494 377 565
e-mail: ideal-rk@idealnet.cz

DAVER s.r.o.,
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

