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BYTY

ideal-po@idealnet.cz

Byt 3+kk s garáží a lodžiemi v Poděbradech
Byt ve zděném domě 500 m od vlakového a BUS nádraží a okraje lázeňské kolonády. Je situován ve 4. patře v
domě bez výtahu, v přízemí garáž a sklep. Ze všech místností výstup na lodžie. Velmi kvalitně a vkusně provedené
interiéry, v ceně kuch. linka se spotřebiči a vestavěný
nábytek. ENB tř. G.
cena: 4,5 mil. Kč
ev.č. 031460
ideal-rk@idealnet.cz

602 144 832

Atypicky upravený byt 2+1 v Bolehošti, okr. RK
Byt ve zvýšeném přízemí menšího zděného bytového
domu, v obci 23 km východně od Hradce Králové. Byt
prošel v roce 2001 celk. rekonstrukcí. Dispozice: obývací
pokoj s kuch. koutem (28 m2), ložnici (22 m2), pracovnu
(6 m2), koupelnu, chodbu, WC, balkon a sklep. Celková
plocha 64 m2. ENB tř. G. Byt bude volný dle dohody.
cena: 1,35 mil. Kč
ev.č. 151326
ideal-nm@idealnet.cz

602 204 002

Byt 3+1 s lodžií v N. Městě n/Metují, ul. Nad Stadionem
Pěkný byt 3+1 s lodžií a plast. okny o celkové ploše 77 m2
se nachází v 1 NP, v klidnější části města. Je udržovaný,
s obloženým jádrem a s novou kuch. linkou od Českého
dodavatele připravenou na míru a to i s vest. spotřebiči.
Byt je možné směnit za menší 2+1 popřípadě 2+kk s
balkonem. ENB tř.G.
cena: dohodou
ev.č. 180775
aulichova@idealnet.cz

732 257 957

RODINNÉ DOMY

Byt 3+1 s garáží, 113 m2, v Polici nad Met.,okr. NA
Byt v OV 3+1 s velkou komorou situovaný v centru města.
Jednotka je umístěna v podkroví (III.NP), disponuje nádherným výhledem do náměstí. Rekonstrukce z r. 1990. K
domu náleží garáž a polovina kůlny, vlastnicky patřící k
užívání BJ. Vytápění lokální EL. ENB.tř. G.
cena: 1,9 mil. Kč

ev.č. 180814

ideal-pu@idealnet.cz

731 443 743

Byt 4+1 (DV) Moravská Třebová, Předměstí
Družstevní byt 4+1, v 6. patře panel. domu. Sestává ze
tří ložnic, obýv. pokoje, kuchyně, předsíně, koupelny, WC,
komory, k dispozici lodžie a sklep v suterénu. Podlahová
plocha bytu 81 m2, plocha lodžie 4,6 m2. Byt je možné
převést do OV. V bytě byly provedeny jen drobné úpravy,
výměna kuchyňské linky a vybavení koupelny. ENB tř. D.
cena: 1,55 mil. Kč
ev. č. 292394
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Byt 3+1 (68,5 m2) s garáží, Třebechovice pod Orebem
Ambrožova ul., v 1. NP zděné budovy, vel. 3+1 – 3 pokoje, kuchyň, předsíň, koupelna, WC, sklepní kóje. Byt po
modernizaci (kuchyně, koupelna, WC, nová okna, dveře),
částečně vybaven. Prodej včetně řadové garáže na vlastním pozemku. ENB. tř. G. K nastěhování IHNED!
cena: 1,85 mil. Kč
ideal-rk@idealnet.cz

ev.č.044403
602 144 832

Prodej bytu 3+kk v centru HK, ul. Kollárova
Byt o ploše 91 m2 se 2 terasami, v centru, nedaleko hl.
nádraží. 4. podl. domu s výtahem, disp.: vst. chodba (4,4
m2), hala (6,2 m2), ob. pokoj (23,9 m2), kuch. kout (3,5
m2), 2 pokoje (12 a 9,5 m2) šatna, koupelna, WC a 2 terasy (11,4 m2 a 7,4 m2). Možno dokoupit/pronajmout park.
stání v suterénu. PENB nepředložen, uvádíme tř. G.
cena: 4,39 mil. Kč
ev.č. 151327
ideal-nm@idealnet.cz

602 204 002

Zděný byt 2+1 s B+L, Č. Kostelec, okr. Náchod
Byt o CP 62 m2 v 1 NP zd. domu nedaleko centra, ul. Koubovka. Je v pův. stavu, ale s nov. el. bojlerem a s části s
novou el. Disp.: chodba, vlevo koupelna, WC, kuchyň a
dále pokoj s lodžií a pokoj s balkonem. Vytápění el. kotlem
- levný tarif, v ob. pokoji akumul. kamna. Byt má 2 sklepy
a je vybaven. ENB tř. F.
cena: dohodou
ev.č. 180809
aulichova@idealnet.cz

732 257 957

Byt 2+1 OV, 57 m2, Hronov, okres Náchod
Pěkný byt 2+1 v Hronově se nachází ve II. NP zděného
domu. V r.2013 prošel část.rekonstrukcí - kuchyň, podlahy, dveře. Za domem je okrasná zahrada s dětskou prolézačkou a pískovištěm a ohništěm. Parkování zajištěno u
domu pod zastřešeným stáním. ENB tř. D.
cena: 1,29 mil. Kč
ideal-po@idealnet.cz

ev.č. 180815
603 581 966

Koncový řadový RD v Poděbradech - Velkém Zboží
RD 4+1 se 4 lodžiemi a garáží o 2 nadzemních a jednom
podzemním podlaží. Suterén a štítové stěny zděné, ostatní
dřevostavba - sendvičové panely, byla vyměněna okna. K
domu patří menší zahrada přístupná přes místní slepou
komunikaci. ENB tř. G.
cena: 3,35 mil. Kč

ev.č. 031442

Byt 3+1 (67,0 m2), Hradce Králové, Slezské Předměstí
Třebechovická ul., ve 3. NP panelové budovy, VEL. 3+1
- 3 pokoje (16,2 m2, 13,5 m2, 9,6 m2), kuchyň (7,1 m2),
předsíň (5,6 m2), koupelnu, WC, komora, velká lodžie (8,1
m2), sklepní kóje. Byt převážně v původním provedení,
2012 - výměna oken, 2015 - zasklení lodžie. K nastěhování IHNED! ENB tř. G.
informace o ceně v kanceláři
ev.č. 044364
ideal-rk@idealnet.cz

602 144 832

Prodej bytu 1+1 v Týništi nad Orlicí, ul. Okružní
Jedná se o byt v osobním vlastnictví ve zvýšeném přízemí
zatepleného panelového domu s výtahem. Dispozice obsahuje obývací pokoj (16 m2), obytnou kuchyň (15 m2),
vstupní chodbu, koupelnu s WC, dvě lodžie a sklepní kóji.
Celková plocha bytu je 46 m2. Nízké provozní náklady,
ENB tř. D. Byt okamžitě volný.
cena: 1,3 mil. Kč
ev.č. 151328
aulichova@idealnet.cz

732 257 957

Byt 3+1/L 71 m2, v Náchodě - Plhově
Byt v OV 3+1 s lodžií je umístěn ve zvýšeném I. NP panelového domu. V r.2010 dům revitalizován. Koupelna s
ker.obkladem, kuchyně a chodba obklad palubkami. Orientace pokojů V a Z. Nízké náklady na vytápění. Centrum
města s veškerými službami je v 5 min.pěším dosahu.
ENB. tř. C.
cena: 1,8 mil. Kč
ev.č. 180810
ideal-pu@idealnet.cz

731 443 743

Byt 3+kk v OV, Praha, Hostivař
Byt 3+kk, celk. výměra 82 m2 ve 2. NP zděného domu v
Praze Hostivaři, Pražská ul. Obývací pokoj s kuch. koutem
(29,66 m2) s klimatizací, ložnice (15,61 m2), dětský pokoj
(13,39 m2), komora (3,11 m2), koupelna s vanou a sprch.
koutem, WC, předsíň, lodžie, sklep, k bytu náleží garážové
stání v suterénu. Okna situována na jih. ENB tř. G.
cena: 6,9 mil. Kč
ev. č. 292390
ideal-po@idealnet.cz

603 581 966

Rodinný dům v obci Bříství, okr. Nymburk
22 km vých. od Prahy - Černého Mostu, nájezd na D11, RD
o dispozici 3+1, plocha cca 90 m2. Stáří domu cca 110
let. V 70. letech část. modernizován, nutná rekonstrukce.
Podkroví vhodné pro vestavbu. Navazuje dvůr s dílnou a
dalšími stavbami, uzavřený stodolou, za nimi velká zahrada. Celk. pl. pozemku 3 544 m2. ENB tř. G.
cena: 5,2 mil. Kč
ev.č. 031459

Byt 3+1/L, OV, Pod Lipou, Hořice, okr. Jičín
25 km SZ od Hr. Králové , nedaleko centra. Dům z r. 1977
po revitalizaci. 2. patro (3.NP), velikost 3+1, velmi dobrý
stav. Dispozice: 3+1, lodžie (cca 80 m2). Dále 2 sklepy
(4,32 m2). Topení: dálkové. V osobním vlastnictví, bez
zástav. Možnost výměny za byt v Praze. Okamžitě k bydlení. ENB: tř. D.
cena: 1,99 mil. Kč
ev.č. 044378
ideal-rk@idealnet.cz

602 144 832

Prodej bytu 3+1 v Týništi nad Orlicí, ul. Okružní
Celkově zrekonstruovaný a plně vybavený byt v 5. patře
panelového zatepleného domu s výtahem. Byt obsahuje
kuchyň vybavenou značkovými spotřebiči, koupelnu s
hydromasážním sprch. koutem, pračku se sušičkou,
kvalitní nábytek, 3x TV atd. Celková užitná plocha bytu je
73 m2. Byt volný 10/2019. PENB nepředán - uvádíme tř.G.
informace o ceně v kanceláři
ev.č. 151335
aulichova@idealnet.cz

732 257 957

Byt 2+1/L se zahradou, DV, 60 m2, Velké Poříčí, okr.NA
Byt v DV - 2+1 s lodžií 60,3 m2 ve Velkém Poříčí nedaleko
Náchoda. Nachází se ve IV. NP panelového byt.domu bez
výtahu a je orientován na SV a JZ. Je v původním udržovaném stavu. Revitalizace z r. 2006-8. V blízkosti domu se
nachází zahradní chatka se zahrádkou, která je součástí
prodeje. ENB. tř. C.
informace o ceně v kanceláři
ev.č. 180813
ideal-pu@idealnet.cz

731 443 743

Byt 2+1 (OV) Chrudim, Čs. armády
Byt naproti autobus. nádraží, podlahová pl. 79 m2. Byt
ve 4. NP zděného domu sestává ze dvou prostorných
pokojů, velké kuchyně, předsíně, koupelny, WC, komory a
sklepa v suterénu. Orientace oken je na východ a západ.
Před 10 lety kompletní rekonstrukce (rozvody el., plynu a
vody, kuch. linka, koupelna, WC, podlahy, okn). ENB tř. F
cena: 1,85 mil. Kč
ev. č. 292393
vagner@idealnet.cz

603 573 127

Nový nadčasový rodinný dům v Hořicích, okr. Jičín
24 km od Hradce Králové, atraktivní lokalita, jižní svahy v
severní části Hořic, Švestková ul., Dispozice 6+kk s příslušenstvím a terasou - podlahová plocha celkem 264,1 m2
+ terasa 12,8 m2, pozemek celkem 907 m2. Nadstandardní provedení stavebních prací a zařizovacích předmětů,
ENB tř. C.
informace o ceně v kanceláři
ev.č. 043985

Kompletní nabídku nemovitostí najdete na www.idealnet.cz

Na trhu nemovitostí od roku 1991– vsaďte na tradici a úspěšnost
Chcete prodat nemovitost? Volejte 603 269 139

Dům-usedlost s větším pozemkem Miletín, okr. Jičín
8 km SV od Hořic a 10 km JZ od D. Králové, okraj obce.
Větší, starší usedlost, dispozice: kuchyň koupelna, 2 pokoje, chodba, WC, komora, celkem cca 84 m2. Sklep a půda.
Dílna (30 m2). Dále stodola(cca 80 m2) a kolna. Voda:
obecní, kanalizace: septik a trativod. Pozemek: 3718 m2.
ENB: tř. G.
cena: 1,55 mil. Kč
ev.č. 044349
ideal-hk@idealnet.cz

603 584 273

Rodinný dům s garáží, Pálenecká, Hradec Králové
při Z okraji města, v klidné ulici. Starší zděný dům, rekonstrukce a nástavba v r. 1979. Dispozice: sklep. Přízemí:
chodba, předsíň, koupelna, WC, pokoj, kuchyň, komora,
sklady. Patro: schody, předsíň, 2 pokoje. Dále garáž, kolna. ÚT plyn. Slušný stav. Pozemek: 405 m2. ENB tř. G.
cena: 3,5 mil. Kč

ev.č. 044396

ideal-rk@idealnet.cz

602 144 832

Velký RD v Týništi nad Orlicí, ul. Voklik
Dům obsahuje dva prostorné byty o užitných plochách
po cca 90 m2 (2 x 3+1), dům je plně podsklepený a má
půdní prostor vhodný k vestavbě. U domu jsou dvě garáže
a další prostory v přístavku. Celková plocha pozemku je
1.103 m2. Dům vhodný k bydlení i podnikání. ENB tř.G.
informace o ceně v kanceláři
ideal-pu@idealnet.cz

ev.č. 151323
731 443 743

Rodinný dům v Přelouči
Nadstandardně zrekonstr. RD, nedaleko Masarykova
nám. Disp. 4+kk. Část. podsklepen. Půda (120 m2)
vhodná k vestavbě. Užitná pl. domu cca 100 m2. Podlah.
vytápění, příprava pro kuch. linku, nové rozvody el., nové
omítky, podlahy, dřevěná okna. Menší zahrada s domkem
vhod. k rekonstrukci. Pozemek celkem 419 m2. ENB tř. G.
cena: 4,2 mil. Kč
ev. č. 290028
ideal-po@idealnet.cz

603 581 966

Pronájem komerčního prostoru s výlohou v Poděbradech
Obchod u hlavní komunikace z centra města (500 m)
směr Hradec Králové. Prodejní plocha 48 m2, soc. zařízení (WC+umyvadlo) 2,50 m2. Dvojité zasklení výlohy s
meziprostorem šíře 0,7 m. Vytápění dvěmi lokálními plyn.
topidly, ohřev teplé vody el. průtokový ohřívač. Vratná jistota 20 000 Kč. ENB tř. G.
cena: 8 500 Kč měsíčně
ev.č. 031452

ideal-hk@idealnet.cz

603 584 273

Menší domek s větší zahradou, Martínkovice, okr. NA
20 km SV od Náchoda a 5 km J od Broumova. Starší domek, s podpr. údržbou. Dispozice: sklep, pokoj, kuchyň,
koupelna, WC, spíž. Podkroví: půda a 2 pokojíky. Zast.
plocha: 78 m2. Kolna a dílna. Sítě: elektro, vodovod. Kanalizace: 80 m. Topení: ÚT na uhlí. Pozemek: 2118 m2. Prodej
v insolvenci. ENB tř. G.
cena: 510 000 Kč
ev.č. 044361
ideal-hk@idealnet.cz

603 573 129

Vícegenerační RD v Hradci Král.- Všehrdova ul.
Větší RD v klidné části centra, nedaleko OC Aupark,
1995-1997 rekonstrukce + přístavba. Část. podsklepený,
v přízemí 1+1 s přísl. , v patře 3+0 s přísl., krytá terasa
(20 m2). Patrová přístavba (2x 40 m2) s garáží a nedok.
bytem, zahr. sezení, bazén, ÚT-plyn. Možné vícegenerační
bydlení nebo podnikání. Pozemek celk. 691 m2.ENB tř. G.
informace o ceně v kanceláři
ev.č. 044387
ideal-nm@idealnet.cz

602 204 002

Bývalý mlýn po exluz. rekonstr., Miskolezy, okr.NA
Vybavený dům po kompl. a pečlivé rekonstr. na samotě s
1,5 ha pozemků včetně vodního toku. Z původní budovy
zůstalo obvod. a nosné zdivo a mlýn byl přestavěn na
RD se 3 samost. velkými byty (524 m2) s vlastním plyn.
vytápěním, rozvodem vody a elektřiny. Dům je zateplen,
má nové IS. ENB tř.G.
cena: 7,9 mil. Kč
ev.č. 180703
ideal-po@idealnet.cz

603 581 966

Rekreační chata v Osečku, okr. Nymburk
2,5 km od Velkého Oseka, v osadě u přívozu na pravém
břehu Labe. Obsahuje zádveří, pokoj s krbem, koupelnu,
WC, kuchyň, 2 pokoje, sklep, druhé WC s venk. vstupem.
Prodává se vč. vybavení. Příslušenství: terasa, venkovní
bazén, zahr. domek, okrasné porosty. Pozemek 1066 m2
ve vlast. obce a pronajímá se za částku 5 570 Kč/rok.
cena: 1,6 mil. Kč
ev.č. 031457
nekola@idealnet.cz

603 234 176

Výrobní objekt s výnosem v Kopidlně, okr. Jičín
Areál funkční firmy v Kopidlně, cca 16 km od Jičína. Hlavní
činnost slévárna barev. kovů a odlitky (kelímková pec 150
kg), strojírna - obrábění aj. Hlavní objekt 866 m2, sklad
225 m2. Plocha areálu 8.213 m2. Prodává se funkční, vč.
technologie, sklad. materiálu a zaměstnanců. Počet zam.
cca 10. ENB tř. G.
informace o ceně v kanceláři
ev. č. 044366

ideal-hk@idealnet.cz

603 584 273

Řadový RD, Jiráskova ul., Hořice, okr. Jičín
25 km SZ od Hradce Králové a 25 km JV od Jičína, J od
centra v klidné ulici. Starší řadový cihlový dům, průběžné
opravy (zateplení uliční fasády, topení, plyn. kotel). Dispozice: 3+1, 2× WC, koupelna, sklep. Celkem: cca 120 m2.
Pozemek: 162 m2. Velká půda pro vestavbu. Slušný stav.
ENB tř. G.
cena: 2,39 mil. Kč
ev.č. 044386
nekola@idealnet.cz

603 234 176

Prodej RD v Hradci Králové, Pražské Předměstí
RD z r. cca 1926 v klidnější zástavbě. Přízemí 3 místnosti,
koupelna, WC. Podkroví 2 místnosti a půda, podsklep. Vytáp. ústřední plynem. Měst. vodovod, kanalizace, elektro.
Na pozemku garáž, studna. Dům v pův. stavu, dobře udržovaný, k rekonstrukci, ale dá se užívat. Celk. pl. pozemku
195 m2. Vhodný k bydlení i pro sídlo firmy. ENB tř. G.
informace o ceně v kanceláři
ev. č. 044401
ideal-nm@idealnet.cz

602 204 002

Řadový dům v klidné části, Police nad Met., okr. NA
Větší dům z r. 1989 (180 m2) je s poz. 247 m2 a nachází
se v klidné části města. Je celý podsklepen a navazuje
na něj zahrada. Disp. 1 NP - garáž, dílna, techn. místnost,
chodba a místnost se sprch. koutem. 2 NP - 1+1, komora,
WC. 3 NP - 3 pokoje, koupelna s WC. PP - sklepy, kotelna,
uhelna. ENB tř.G.
cena: 2,1 mil. Kč
ev.č. 180768
ideal-nm@idealnet.cz

602 204 002

Zděná chata, sklad a kolna s pozemkem, N. Město n/Met.
Zděná, vybavená chata se skladem, kolnou a poz. 753 m2
v klidné části Na Popluží. Chata s ob. pokojem a WC má
zast. pl. 23 m2, je z části podsklepena a vedle ní budova
užívaná jako ložnice a dílna, dále kolna. Odpady jsou svedeny do jímky, voda je užitková, el. 220 V, pitná voda ze
studny do 30 m.
cena: 790 000 Kč
ev.č. 180808
ideal-hk@idealnet.cz

603 573 129

Prodej víceúčel. haly (651m2) v Hradci Král. s výnosem
Víceúčelová hala (výroba, sklad, obchod) po rekonstrukci
ve volně přístupném areálu na Slezském Předměstí. Celková užitná plocha 15.5x42m, výška 4,5 m. Hala pronajata ( 3 měs. VL). Součástí prodeje i pozemek před halou
(parking 10 aut), Celkem plocha pozemků 894m2. Koupě
jako výhodná investice. ENB tř. G.
informace o ceně v kanceláři
ev.č. 044399

Kompletní nabídku nemovitostí najdete na www.idealnet.cz

ideal-hk@idealnet.cz

603 584 273

Řadový RD, Jablonského ul., Hořice, okr. Jičín
25 km SZ od Hradce Králové a 25 km JV od Jičína, S od
centra v klidné ulici. Starší řadový cihlový dům, podkroví
po kompletní rekonstrukci (2004), přízemí vhodné na
rekonstrukci. Dispozice: 5+1 (celkem 112 m2). Topení: el.
aku kamna. Plyn lze zavést. Pozemek: 302 m2. Pro rodinné bydlení. ENB: G.
cena: 2,1 mil. Kč
ev.č. 044393
ideal-rk@idealnet.cz

RODINNÉ DOMY

603 584 273

602 144 832

RD v Bílém Újezdu - Masty, okr. Rychnov nad Kněžnou
Zděný dům, podsklepený, v klidné části obce. Dispozice
obsahuje v přízemí obytnou místnost s kuchyňským koutem, ložnici, koupelnu s WC, bývalou truhlářskou dílnu a
chodbu. V půdním prostoru jeden letní pokoj. Dům je posklepený, pod přístavkem dřevník a garáž. Celková plocha
pozemku 195 m2. Vhodné k bydlení či rekreaci. ENB tř.G.
cena: 1,1 mil. Kč
ev.č. 151254
ideal-pu@idealnet.cz

731 443 743

Rodinný dům v Praze, Uhříněvsi
Zděný přízemní RD o dispozici 4+kk s velkou garáží. Užitná plocha domu je 113,6 m2. Částečně podsklepen, nad
domem půda. Na pozemku dřevěná kůlna a sklad. Přípojky el. 220/380 V, obecní vody, odpady svedeny do jímky.
K dispozici přípojka plynu. Pozemek celkem 650 m2. Dům
je vhodný k rekonstrukci. ENB tř. G.
cena: 5,95 mil. Kč
ev. č. 290027
ideal-po@idealnet.cz

603 581 966

Pronájem 3 zařízených kanceláří v Poděbradech
Zařízené kanceláře s kuchyňkou ve 2 podlaží - podkroví
domu v blízkosti nádraží. Do podkroví vstup vlastním
schodištěm z ulice. Hala s kuchyňkou, 3 kanceláře 35 a
2x 18 m2 a soc. zařízení (umyvadlo a WC). V ceně nábytek. Náklady na energie se platí paušálem cca 3 500 Kč/
měs. ENB tř. G. Vratná jistota 20 0000 Kč.
cena: 8 000 Kč měsíčně
ev.č. 031454
ideal-rk@idealnet.cz

602 144 832

Prodej části areálu mlýnu Podhrad, u Habřiny, okr.HK
Nemovitost na samotě, mezi obcemi Habřina a Hustířany. Předmětem prodeje 2 zděné hospodářské budovy a
okolní poz. o ploše 18.570 m2. Jedna budova obsahuje 6
místností o celk. už. ploše cca 175 m2, druhá budova už.
pl. cca 240 m2, obsahuje sklad. prostor, garáže a ubytovací prostor. Nachází se ve velice hezkém místě. ENB tř. G.
informace o ceně v kanceláři
ev.č. 151305
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Na trhu nemovitostí od roku 1991– vsaďte na tradici a úspěšnost
Chcete prodat nemovitost? Volejte 603 269 139

POZEMKY, KOMERČNÍ NEMOVITOSTI

aulichova@idealnet.cz

732 257 957

Pronájem obchodních prostor Náchod
Pronájem obchodních prostor Náchod, Poděbradova
ul., prodejna 60 m2 se skladovacími prostory 54 m2, ev.
kancelář, obchod. zastoupení v přízemí domu, vstup z
ulice, výlohy, celková podlahová plocha 116 m2, ústřední
vytápění - teplovod, samostatné měření spotřeby energií.
ENB tř. G. VOLNÉ IHNED.
cena: 6 000 Kč měsíčně
ev.č. 180790
ideal-hk@idealnet.cz

603 584 273

Stavební pozemek pro RD, Ostroměř, okr. Jičín
17 km JV od JC a 5 km Z od Hořic. Při V okraji. V obci
základní vybavenost. Pozemek v zastavěné části obce
(ul. T.G.Masaryka), určen k zástavbě rod. domem. Kolem
pozemku vedou veškeré sítě (vodovod, kanalizace s ČOV,
plyn, elektřina). Výměra: 612 m2. Další podrobnosti při
prohlídce.
cena: 590 000 Kč
ev.č. 044277
ideal-nm@idealnet.cz

602 204 002

Exkluz. pozemek k výstavbě RD v Č. Kostelci, okr. NA
Poz. (2.741 m2) k výstavbě RD v centru města, poblíž ul.
17.listopadu. Je na něj přivedena el. přípojka s možností
napojení až 3 odběrných míst, každé na hodnotu jističe
3x25 A. Je vydán územní souhlas k připojení až tří kanalizačních a vodov. přípojek. Zájemce může poz. rozdělit i
na tři parcely.
cena: 990 Kč za m2
ev.č. 180753

aulichova@idealnet.cz

732 257 957

Multifunkční dům Opočno, okr. Rychnov n/K.
Multifunkční stavba obč.vybavenosti se širokým záběrem
využití. Opočno, ul.Hradecká, ležící 5 min.od centra města. Pozemek 415 m2, celková UPP 307 m2. Stavba se 2 NP.
Přízemí nebytový prostor vhodný na menší provozovnu,
obchodní účely. II. NP kancelářské prostory - možnost
změnit na BJ 3+1. ENB. tř.G.
cena: 2,8 mil. Kč
ev.č. 180792
ideal-rk@idealnet.cz

602 144 832

Pozemek pro stavbu RD v Týništi nad Orlicí - Rašovice
Nabízíme k prodeji pozemek určený územním plánem pro
výstavbu rodinného domu. Pozemek je ve velice hezkém
místě, v blízkosti lesa a rekreační oblasti u Rybníku Rašák.
Pozemek má výměru cca 1900 m2, bude upřesněna GP.
Možnost napojit na elektřinu, plyn a vodovod.
cena: 700 Kč za m2
ideal-nm@idealnet.cz

ev.č. 151311
602 204 002

Atraktivní pozemek pro výstavbu RD, N. Město n/Metují
Nabízíme exkluzivní pozemek o výměře 1.400 m2, který
se nachází v klidné části obce, v ul.Vrchovinská. Pozemek je po celý den slunný a dle ÚP určen k zastavění RD.
Součástí pozemku jsou i vzrostlé stromy vhodné nejen na
palivo. Veškeré IS jsou u pozemku, el. kabel a vodov. řád
vede přes pozemek.
cena: dohodou
ev.č. 180804

ideal-po@idealnet.cz

603 581 966

2 navazující pozemky v Běrunicích, okr. Nymburk
Mají vlastní příjezdy. První: 404 m2 se starým RD (3 místnosti bez soc. zař.) k demolici. Druhý: 716 m2 se stavbou o
2 místn. Na obou pozemcích el., přípojky obec. vodovodu
a kanalizace, na hranici přípojka plynu. ENB tř. G. Pozemky lze prodat i samostatně: přední (404 m2) za 606 000
Kč a druhý (716 m2) za 1. 074 mil. Kč.
cena: 1,568 mil. Kč
ev.č. 031458
ideal-rk@idealnet.cz

602 144 832

Pozemek s chatou u rybníka v Nové Vsi, okr. RK
Pozemek o výměře 579 m2 s montovanou chatou ve vyhledávané rekreační oblasti 25 km východně od Hradce
Králové. V okolí rybník, les, cyklostezky, v blízkosti Orlické
hory. Chata napojena na elektřinu, vodu z vlastní studny.
Chatu lze běžně užívat, nebo využít pozemek pro stavbu
chaty nové.
cena: 550.000 Kč
ev.č. 151330
aulichova@idealnet.cz

732 257 957

Pozemky Kramolna - Trubějov, okres Náchod
Prodej pozemků o výměře 42.855 m2 v obci Kramolna, v
části Trubějov - Pruty, ležící asi 4 km SZ od Náchoda. Dle
platného ÚP leží mimo zastavěné území, možnost zažádat o změnu ÚP a zařadit pozemky do ploch pro výstavbu
k bydlení. „DOBRÁ INVESTICE“
cena: 500 Kč za m2

ev.č. 180791

vagner@idealnet.cz

603 573 127

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

ev.č. 043984
732 257 957

Pěkné pozemky k výstavbě RD v okrese NA a RK
Pozemky pro RD v klidných lokalitách Náchoda, ul Za tratí
(7.239 m2 za 485,-Kč/m2), Opočna, ul. Krehanova (598
m2 za 600.000,-Kč), Provodova (až 2.500 m2 za 480,-Kč/
m2) s krás. výhledem na Rozkoš, Miskolezích (až 5.057 za
398,-Kč/m2). Dle lokality možnost dělení pozemků.
cena: od 398 Kč za m2
ideal-pu@idealnet.cz

ev.č. 180477
731 443 743

Stav. parcely Rohovlád. Bělá, okr. PCE, PŘIPRAVUJEME
Pozemky ke stavbě samost. rodinných domů v Rohovádově Bělé, cca 5 km SZ od Lázní Bohdaneč, necelé
3 km nájezd na dálnici D11. K předmětným pozemkům v
současnosti přivádíme inž. sítě, je možné ale některý z pozemků rezervovat. K dispozici pozemky o výměře od 664
m2. Více informací vám na tel. dotaz sdělí realitní makléř.
cena: 1 350 Kč za m2
ev. č. 290379

IDEAL REALITY

SÍŤ REALITNÍCH KANCELÁŘÍ
na trhu nemovitostí od roku 1991
klasická realitní činnost,
úplný odborný a právní servis
naše služby zdarma
až do úplné realizace vaší zakázky
oceňování nemovitostí, provádění
veřejných dražeb, realizace zástav
rozsáhlá databáze zájemců,
vyhledávaní nemovitostí
IDEAL REALITY Hradec Králové –
člen Asociace realitních kanceláří ČR
a Evropského klubu realitních kanceláří

Najdete nás
také nově
na Facebooku:
IDEAL REALITY

Magazín IDEAL REALITY, firemní realitní magazín, vychází 2x ročně v nákladu 20 000 ks,
redakce a technická příprava: IDEAL REALITY CZ, s.r.o., Dukelská 95, 500 02 Hradec Králové,
sazba a předtisková příprava Pep-in, s. r. o., distribuce: kanceláře sítě realitních kanceláří IDEAL REALITY
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