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Novostavba rodinného domu, Hradec Králové – Malšova Lhota 
Bližší informace na stranì 3 nebo telefonu 495 538 690.
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Prodej unikátní vily 10+1 s vinohradem, Køivoklát
Dispozice domu: 1. PP garáž 43 m2, sklep 36 m2, 1.NP 
zádveøí 20 m2, hala 36 m2, obytná plocha 68 m2, jídel-
nu 40 m2, posilovna 17 m2, kuchyò, WC, domácí dílnu, 
spíž, komoru, zimní zahrada. V podkroví hala 41 m2, 
pracovna 49 m2, 4 ložnice (15 - 24 m2), 2 koupelny s 
WC (8 a 15 m2), 2 šatny, lodžii. 

informace o cenì v kanceláøi ev.è. 012377

Atyp. vestavba 5+kk, 110 m2/G/T, P3 u parku Vítkov
Vestavba s atyp. prvky z r. 2005 v klidnìjší èásti Žižko-
va. Dispoziènì dìlena do pìti místností: pøedsíò 7,4 m2, 
vest. komora 1,5 m2, pokoj 12,2 m2 vè. vest. skøínì, WC 
2,7 m2, pracovna 4,4 m2, koupelna 13,3 m2. Pokoj 
13,8 m2, ložnice 14,3 m2 s vest. skøíní, obývací pokoj 
32,1 m2 s terasou 8,6 m2. 

cena: 8,28 mil. Kè ev.è. 012417

Reprezentativní byt 2+1 + parkování v Podìbradech
Byt ve 3. NP budovy na Riegrovì nám. Vstupní chod-
ba, centrální kruh. hala 20 m2, rohový obloukový pokoj 
33 m2, pokoj 19,2 m2, kuchynì 19,2 m2, koupelna, WC 
a 2 komory - celkem 100,4 m2. Výborné spojení do Pra-
hy. Jezero, golf, tenis, jízdárna, cyklo a in-line stezky. V 
cenì parkovací stání ve dvoøe.

cena: 29 900 Kè za m2 ev.è. 031290

Roubená chalupa se zahradou, Vojice, okres Jièín
Cca 12 km JV od Jièína a cca 12 km SZ od Hoøic. Na již-
ním svahu Chlumù, krásný výhled do kraje. Pøestavba 
a rekonstrukce od r. 1979. Dispozice: pøedsíò, obytná 
svìtnice, kuchyò, koupelna+WC; v podkroví 2 ložnice, 
balkón; dále sklep. Kamenná kolna. Studna. Zahrada. 
Pozemek: 1331 m2. Výborný stav.

cena: 2,53 mil. Kè k jednání ev.è. 043583

Novostavba RD v Hradci Králové - Malšova Lhota
V klidné lokalitì, na okraji èásti obce - Akátová ul., pøí-
zemní, podsklepený dùm s podkrovím, výstavba 1997, 
zbývá dokonèit povrchové úpravy v pøízemí. Dva samo-
statné byty (4+kk a 3+kk), užitná plocha celkem 308 
m2. Vytápìní ÚT-plynové, ev. olej, napojení na veøejné 
inž. sítì, pozemek 1512 m2. 

cena: 9,19 mil. Kè ev.è. 043588

Rodinný dùm Kukleny, Hradec Králové
Po celkové rekonstrukci - nová støecha, zateplení, vnitø-
ní rozvody apod. V pøízemí se nachází vstup, komora, 
koupelna a WC, OP, kuchyò s jídelnou. V patøe jsou 
3 pokoje (jeden s terasou), koupelna s vanou, WC. 
Vytápìní plynem. Zast. pl. domu 64 m2, užitná pl. cca 
100 m2. Celková pl. pozemku 267 m2.

cena k jednání: 4,79 mil. Kè ev.è. 043608

Dùm s obchodem, Hoøice námìstí, okres Jièín
25 km SZ od Hr. Králové, 25 km JV od Jièína; v cen-
tru mìsta na nám. Jiøího z Podìbrad, v horní èásti. V 
pøízemí: fungující obchod (cca 130 m2), chodba na 
zahradu. Patro: neužívaný byt (cca 160 m2) vhodný k 
rekonstrukci. Sklep. Pozemek celkem: 692 m2. Vhodné 
k bydlení a podnikání.

cena: 4,5 mil. Kè ev.è. 043613

Pozemek pro výstavbu RD Chrudim, Vaòkovka
Pozemek o výmìøe 1588 m2 urèený k zástavbì ro-
dinným domem se nachází v Chrudimi, místní èásti 
Píšśovy. Pozemek je pøístupný i pøíjezdný po zpevnìné 
komunikaci. Elektrická energie, plyn a dešśová kanali-
zace na hranici pozemku, voda (vlastní studna), ÈOV. 
Pozemek ihned k prodeji!

cena: 1 100 Kè za m2 ev.è. 140752

Prodej velkého 3+1 v Kostelci n. O., u. Jircháøská
byt v blízkosti støedu, v 5.NP, s výhledem na mìsto. Dis-
pozice : 3 pokoje (20, 15 a 18 m2), kuchynì (11 m2), 
pøedsíò (9 m2), koupelna, spíž, WC, lodžie, sklep. Celko-
vá plocha 91 m2. Byt v osobním vlastnictví, volný. Byt ve 
velice dobrém stavu, umožòuje dispozièní úpravy.

cena: 1,25 mil. Kè ev.è. 150970

Rodinný dùm v Náchodì
Víceúèelový dùm s pozemkem o výmìøe 574 m2, po 
rozsáhlé rekonstrukci, v klidné lokalitì poblíž centra. 
Je podsklepen, možnost pùdní vestavby. V pøízemí byt 
3+1 a 1+0 se samostatným vstupem. K domu náleží 
nenároèná zahrada s dvìma samostatnými garážemi. 
Financování zajistíme.

cena: 3,5 mil. Kè ev.è. 180337

Rodinný dùm na Kramolnì, okres Náchod
Dùm z roku 1995 se zahradou 431 m2 a bazénem v 
klidné èásti Kramolny. Je podsklepený, zateplený, s 
1NP a obyt. podkrovím. Obsahuje garáž, 2x komoru, 
technickou místnost, prádelnu, kuchyò, WC, pokoj. V 
podkroví koupelna s WC, 3 pokoje. HUP + IS. Vytápìní 
kombinace-ústøední na TP + elektrokotel. 

cena: 2,9 mil. Kè ev.è. 180338

Rozestavìný RD u Humpolce
Nabízíme k prodeji rozestavìný domek ve Velkém Ryb-
níku u Humpolce. Dùm je na kraji obce v blízkosti lesa 
na krásném a klidném místì. Pøízemní bungalov má tøi 
místnosti, kuchyò, spíž a chodbu. U domu je i samo-
statná garáž. Elektøina je na pozemku, obecní vodovod 
a kanalizace je na hranici pozemku.

cena: 1,35 mil. Kè ev.è. 280081

Novostavba rodinného domu 5+kk v obci Srch
na pozemku o výmìøe 671 m2. Užitná plocha domu je 
cca 120 m2, garáž cca 18 m2. Pøízemí - zádveøí, chod-
ba, koupelna s WC a sprchovým koutem, spíž, pokoj, 
obývací pokoj s kuch. koutem, podkroví - koupelna, 
WC, 3x ložnice, šatna. Topení a ohøev vody plynovým 
kotlem.

cena: 5,38 mil. Kè ev.è. 290248

Rodinný dùm Pardubice, Staré Èívice
o tøech bytech. Pøízemí - veranda, chodba, kuch. a jídel-
ní kout, OP, ložnice, koupelna a WC. 1. patro - kuchy-
nì, pokoj, podkrovní pokojík, koupelna, WC a terasa. 
Pøístavba - vst. chodba, komora, OP s kuch a spacím 
koutem, koupelna s WC. Souè. je garáž, dílna, tzv. su-
ché stání. Celk. pozemek 954 m2.

cena: 3,3 mil. Kè ev.è. 290286

Rekreaèní chalupa v Kytlicích, okr. Dìèín
v žádané oblasti Èeskosas. Švýcarska, na zajímavém 
místì, v tìsném sousedství lesa. Stavba nepodsklep., 
1. NP zádveøí, chodba, kuchyò, obývací pokoj s krbem, 
koupelna, WC a 2x sklep. 2. NP (podkroví) 3x pokoj a 
2x komora. Dále pùda. Topení lokální na TP. Napojeno 
na el. a vodu. Zast. pl. 115 m2, pozemek 1.636 m2.

cena: 1,39 mil.  Kè  ev.è. 043621 

Novostavba RD, Všestary u Hradce Králové
výst. 2 nízkoenerg. RD „na klíè“, 5 km SZ od HK, cca 
2 km od bud. sjezdu z dálnice. Obec má kompl. obè. 
vybav., dobré dopr. spoj. do HK. Užit. pl. domu 137 
m2. Dùm dvoupodl. s podkr., 5+kk, 2 koup. s WC, ter., 
vytápìní ústø. plyn., voda mìst., vl. èist. Poz. 788 m2 
(resp.766 m2). Využijte ještì možnosti snížené DPH. 

cena: 3.399.000 Kè ev.è. 043536

Rekreaèní chalupa v Litoboøi. okr. Náchod,
hezká lokalita nedaleko Babièèina údolí, cca 32 km od 
HK. Dùm po èásteèné rekonstrukci (2007), nová pùdní 
vestavba (2010). Dispozice obsahuje: hlavní svìtnice, 
2 pokoje, koupelna, WC, 2 sklepy, v podkroví 2 samo-
statné apartmány s koupelnou, pozemek 1402 m2. 
Vhodné k rekreaci i k celoroènímu bydlení.

informace o cenì v kanceláøi                 ev.è. 043629
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Ojedinìlý byt 2+1/B u Žlutých lázní, P4 Podolí
Zaøízený byt 2+1/B, OV 74 m2 v 1. patøe s novým vý-
tahem v cihlovém domu na velice klidném místì s vý-
hledem do zelenì. Dìlen na prostornou vstupní halu s 
vestavìnou skøíní, navazuje koupelna a solo WC. Dále 
byt obsahuje 3x místnosti : 2x obytné a zaø. kuchyò. 
MHD: TRAM u domu, 10 min do centra. 

cena: 5,085 mil. Kè ev.è. 012257

Atyp. studio 53 m2 /B/G, P9 Vysoèany
Aktuálnì jako studio s možností zmìn na dispozice 
2+kk v OV o velikosti 53 m2 v 3. NP s výtahem, poblíž 
metra B Èeskomoravská. Dispozice bytu : pøedsíò 
(instalována šatní skøíò, videointerkom), dále obytná 
místnost s kuch. koutem vè. vstupu na venkovní balkon 
o 4 m2. Parkování: garážové stání.

cena: 2,6 mil. Kè ev.è. 012383

Atyp. 2+kk, 68 m2 /B/G, P9 Vysoèany, Èeskomoravská
Aktuálnì 2+kk s možností úprav na 3+kk v OV, jed-
notka se nachází v 4. NP vè. výtahu, poblíž metra B 
Èeskomoravská. Dispozice: pøedsíò 7 m2, dále obytná 
místnost s kuch. koutem 34 m2, balkon 4 m2, ložnice 
15 m2, koupelna 8,9 m2. Parkování pøed domem, popø. 
garáž. stání ve vnitrobloku domu. 

cena: 3,5 mil. Kè ev.è. 012397

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

Novostavba 2+1/2xB/G, P10 Zábìhlice u Intersparu
Novostavba z roku 2008, areál byl postaven poblíž 
OC Park Hostivaø. Byt se nachází v 2. patøe s výtahem, 
dispozice: ( pøedsíò, komora 2,4 m2, koupelna, ložnice 
16,5 m2, balkon 3,1 m2, oddìlená obývací místnost 
s kuchyní, II. balkon 7,6 m2 (orientace pokojù na vý-
chod). Garážové stání v PP domu. 

cena: 4,95 mil. Kè ev.è. 012405

Prodej deluxe mezonetu 143 m2 + 3T/134 m2, 2G, P9
Atypický mezonet o 143 m2 vè. tøech teras o ploše 
134 m2, dvougaráž 44,7 m2. Dispozice 7. NP ( zaøízená 
kuchyò s komorou, prostor pro jídelnu, obývací prostor, 
terasa 69 m2), WC. 8. NP ( ložnice, šatna, pracovna, 
zimní zahrada, kuchyò, 2x terasy 53 m2 a 45 m2). MHD: 
metro Èeskomoravská.

cena: 11,3 mil. Kè ev.è. 012410

Prostorný byt 2+1, 75m2, P2 Vinohrady, Slezská ul.
Aktuálnì v družstevním vlastnictvím s možností pøevo-
du do OV v cihlovém domu na lukrativním místì, cca 5 
min. od paláce Flóra. Pøízemní byt, (cca 2,5 m nad po-
vrchem). Dispozice: hala, koupelna (vana, umyvadlo), 
oddìlené WC. Dvì oddìlené místnosti (jih), III. místnost 
do vnitrobloku (sever).

cena: 2,64 mil. Kè ev.è. 012413

Mezonet. byt 4+kk s balk. v Podìbradech-Žižkovì
Nástavba z roku 2002 ve 4 a 5. NP zdìného bytové-
ho domu v klidné lokalitì s výhledem do zelenì. Ve 
4. NP obytný prostor propojený s kuchyní a jídelnou 
29,74 m2, balkon. Kuchyòská linka na míru se zabudo-
vanými spotøebièi, ložnice, koupelna a WC. V podkroví 
2 pokoje. Podlahová plocha bytu 124,4 m2. 

cena: 3,19 mil. Kè ev.è. 031258

Rekonstruovaný byt 1+1 s terasou v centru Podìbrad
Byt v 1. patøe zdìného domu v centru orientovaný do 
klidného dvora. Obsahuje kuchni s jídelním koutem, 
ložnici, ze které výstup na terasu 16 m2, koupelnu s 
umyvadlem a sprchovým koutem, WC, pøedsíò a spíž. 
Byt po celkové modernizaci. V domì vymìnìny veškeré 
rozvody, nová støecha a zateplená fasáda.

cena: 1,72 mil. Kè ev.è. 031268

Novostavba s 10 byty s parkováním v Mìstci Králové
Zdìný dùm se zateplenou fasádou, úsporné vytápìní 
infrapanely, ohøev vody el. boiler. Obsahuje celkem 10 
bytù 1+KK a 2+1, v pøízemí terasa, v patrech balkony. 
Výmìry 19,40 - 40,60 m2. Ceny vèetnì balkonù a 
parkovacího stání ve dvoøe od 30 900 Kè/m2. Kvalitní 
provedení - doporuèujeme prohlídku.

cena: 30 900 Kè za m2 ev.è. 031276

Luxusní podkrovní byt v centru Hradce Králové
Disp. 4+kk, dále otevøená mezonet. pracovna, terasa s 
markýzou, balkon z ložnice. 4. patro bez výtahu, cca 
130 m2 plus možnost rozšíøení do mezonetu. Plovoucí 
podlahy, obložkové zárubnì, podl. + etážové plyn. tope-
ní, klimatizace. Luxusní kuch. linka se spotøebièi. Spol. 
èásti domu po rekonstrukci.

informace o cenì v kanceláøi ev.è. 043503

Nový byt 2+kk/L, 70 m2, OV, Praha 9 - Èakovice
Nový prostorný byt 2+kk s lodžií, sklepem a vlastním 
parkovacím stáním pøed domem v již hotovém a zko-
laudovaném projektu, ul. Ke Stadionu, Velmi tichá loka-
lita s vybudovanou infrastrukturou. Byt s výhledem do 
zelenì je umístìn ve 4p/4p bez výtahu, mìs. náklady 
2500 Kè+ E. K dispozici IHNED. 

cena: 2,75 mil. Kè ev.è. 043512

Nový byt 3+kk s terasou (106+23 m2), HK-Rybova ul.
Novostavba bytového domu (Plachta I - 2005) ve 
vyhledávané lokalitì v blízkosti lesù a sportovišś, byt 
ve 3. N. P. s výtahem, velký obývací pokoj s jídelnou a 
kuchyòským koutem + prostorná terasa (23 m2), kou-
pelna, samost. WC, 2 pokoje, v pøízemí sklep. Celkem 
byt 106 m2 + terasa 23 m2 + sklep 1,45 m2.

cena: 4,45 mil. Kè ev.è. 043540

Byt 1+kk v Chlumci n.C., okr. HK
Družstevní byt v lokalitì U nádraží. Nový byt ve II. NP ze 
ètyø o pl. 37 m2, pìknì øešený, èást. zaøízený, obsahuje 
vstupní halu s vestavìnou skøíní, koupelnu s WC, obyt-
nou místnost s dvoulùžkem na galerii, kuchyò s novou 
kuch. linkou a lednicí, lodžie. Souèástí sklepní kóje. 
Volný - k nastìhování.

cena: 840 000 Kè ev.è. 043559

Byt 3+1/L (77m2), DV/OV, HK - Pod Zámeèkem
Moravské Pøedmìstí, 5. p/6. p, novìjšího panel. domu s 
výtahem, po èást. rekonstrukci, plast. okna, vest. skøínì. 
Možnost pøevodu do OV (anuita 70.000 Kè), s hypot. 
úvìrem. V blízkosti domu obchody (Albert, FUTURUM), 
škola, školka, lékaø. Byt volný - ihned k dispozici. Celkem 
plocha bytu 76,8 m2.

cena: 1,895 mil. Kè ev.è. 043607

Zdìný byt 3+1 v Tøebechovicích p. O. - Palackého
v 2.NP v klidné èásti mìsta. Dùm z roku 1978, obsa-
huje 2 vchody a 12 bytových jednotek. Užitná plocha 
bytu 76 m2. Dispozice: obývací pokoj, 2 pokoje, kuchyò, 
koupelna, WC, chodba, lodžie, balkon, prostorný sklep. 
Družstevní vlastnictví, možnost pøevodu do osobního 
vlastnictví.

cena: 1,495 mil. Kè ev.è. 150950
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Velice hezký byt 3+1 v Týništi n. O. - ul. T.G.M.
byt v družstevním vlastnictví, 5. patro.. Støed mìsta, 
veškerá infrastruktura v okolí, výhled z bytu na mìstský 
park. Plocha bytu 70 m2, byt po rekonstrukci v roce 
2006. Nové jádro, kuchyò, plastová okna, podlahy, 
vestavìné skøínì atd.

cena: 1,45 mil. Kè ev.è. 150965

Byt 1+kk v OV v Týništi nad Orlicí, ulice ÈSA
nacházející se v 2.NP (nejnižším obytném podlaží)
bytového domu, v klidné, okrajové èásti sídlištì. Služby 
a obchody v blízkosti. Dispozice - pokoj (17 m2), ku-
chyòský kout (3,5 m2), pøedsíò, koupelna s WC, sklep. 
Celková plocha 29 m2.

cena: 500 000 Kè ev.è. 150968

Zrekonstr., kompl. vybavený byt 1+1 OV v Náchodì
Pìkný byt s lodžií o výmìøe 42 m2 se nachází v 5. patøe 
zatepl. domu, v ulici Bílá. Je po rekonstrukci-plastová 
okna, plovoucí podlahy.., kompletnì zaøízen novým 
nábytkem a spotøebièi. Byt je vyjímeènì teplý a má níz-
ké náklady na provoz, je s pøípojkami internetu, pevné 
linky, UPC+digit. televize.

cena: 765 000 Kè ev.è. 180329

Byt 4+1 s garáží v Novém Mìstì nad Metují - Malecí
Byt s možností pøevodu do OV se nachází v 1 NP panel. 
domu, je s balkonem, šatnou a náleží k nìmu garáž, 
nacházející se v suterénu. Dùm je zateplen, má plast. 
okna a dveøe u spol. prostor, nové stoupaèky. Byt lze 
pøed prodejem na urèitou dobu pronajmout. Jsou zde 
nízké náklady na provoz. Volný ihned

cena: 1,34 mil. nebo 4500 Kè/mìs. ev.è. 180343

Slunný byt 3+1 v N.Mìstì n/Metují-Malecí
Byt (69 m2) je s balkonem a nachází se v 7 NP. Dùm 
je po rekon. balkónù a do konce roku dojde k výmìnì 
oken za plastová. Zateplení probìhne cca do 2 let. Byt 
je udržovaný, situovaný na jih i západ a z balkónu je 
pìkný výhled na krajinu. V pøípadì zájmu mùže být 
odprodán i nový nábytek z dìt. pokoje.

cena: 1,095 mil. Kè ev.è. 180344

Byt 3+1 OV v Broumovì-Olivìtín, popø. smìna za 1+1
Byt o celkové výmìøe 63 m2 je s balkonem a nachází 
se ve 4. patøe panel. domu. V pøípadì nabídky menšího 
bytu upøednosníme smìnu s doplatkem. Disp. : chod-
ba, WC, koupelna, vstup do kuchynì, dále navazuje lož-
nice, do které je vstup i z chodby. V pravo je ob. pokoj se 
vstupem na balkón a menší pokoj.

cena: 530 000 Kè ev.è. 180345

Zdìný byt 2+1 v pìkné lokalitì Trutnova-Poøíèí
Slunný byt (69 m2) se nachází v klidné èásti mìsta, ve 
2 NP zdìného domu. Je v OV a náleží k nìmu sklep a 
kolna umístìná na zahradì. Disp. : chodba, koupelna 
s oddìleným WC, ob. pokoj, dále je vchod do druhého 
pokoje a kuchynì. V levé èásti je spíž. Dle zájmu zaøídí-
me financování hypotékou.

cena: k jednání ev.è. 180348

Byt 3+1 se zahradou v centru Moravské Tøebové.
Nabízíme k prodeji opravený prostorný byt v historic-
kém 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 zahra-
dy. Vytápìní je plynovým kotlem.

cena: 990 000 Kè ev.è. 280084

Nový byt 3+kk Hradec Králové, Resslova ulice
Zdìný byt 3+kk v novostavbì zdìného domu v centru 
Hradce Králové, ve 3. patøe domu (4. NP - k dispozici je 
výtah) a jeho podlahová plocha je 81 m2 vè. komory na 
chodbì. Dùm je po kolaudaci v kvìtnu 2010. Okna bytu 
jsou situovány na západ, byt má k dispozici dvì lodžie 
(3 m2 a 2 m2) pøístupné z bytu.

cena: 2,9 mil. Kè ev.è. 291216

Byt 2+1 s garáží Pardubice, širší centrum
Byt 2+1 ve 3. NP zdìného domu. Podl. plocha bytu cca 
71 m2, + cca 8,5 m2 dva sklepy. K dispozici balkon. Ve 
dvoøe domu je k dispozici zdìná garáž. Klidné místo 
v blízkosti centra mìsta. Možnost dispozièního øešení 
3+kk. Více informací u real. makléøe.

cena: 1,69 mil. Kè ev.è. 291235

Byt 2+kk Pardubice, Nerudova ul.
Pronájem bytu ve 4. patøe zdìného domu v Pardubi-
cích, v ulici Nerudova. Podl. plocha èiní cca 65 m2 + 
3 m2 sklep. Velká koupelna se sprchovým koutem 
a vanou s chromoteralií. Více informací u realitního 
makléøe.

cena: 13 500 Kè mìsíènì ev.è. 291236

Byt 1+kk Pardubice, Doubravice
Byt o podlahové ploše 59 m2, v pøízemí ètyøbytové-
ho švédského domku a pøilehlý pozemek o výmìøe 
352 m2. Topení lokální plynové, ohøev vody el. bojlerem. 
Byt je obsazen nájemcem. Dobrá investice. Více infor-
mací u real. makléøe.

cena: 700 000 Kè ev.è. 291237

Bývalý mlýn v Šonovì u Broumova, okr. NA
Cca 7 km od Broumova. Púvodní mlým, pozdìji využí-
vaný jako sýpka, situovaný na krásném místì, s rozsáh-
lým pozemkem. Tøípodlažní zdìná budova, kamenné a 
cihelné zdivo. Napojení na EL 220/380 V. Pozemek 
celkem cca 7157 m2. Rekonstrukce nutná, vhodné na 
vybudování rekreaèní chalupy, penzionu apod.

cena: 790 000 Kè k jednání ev.è. 043478

Rod. domek - chalupa v Žiželicích, okr. Kolín
Pøízemní objekt na klidném místì nedaleko centra. Kry-
tý vjezd, pøedsíò, dvì obytné místnosti, WC, koupelnu. 
Dále chlívek, pøístøešek a dílnu se sklípkem. Souèástí 
zahradní chatka. Pìkná zahrada. Zapoèata èást. re-
konstrukce. Vodovod, kanalizace, el. 220/380V, plyn 
na objektu, studna. Pl. poz. 683 m2.

cena: 740 000 Kè ev.è. 043617

Rekreaèní chalupa v malebném podhùøí Orlických hor
v Podchlumí, èásti obce Semechnice. Klasická chalupa 
se nachází u hráze Podchlumského rybníka, v roman-
tickém prostøedí vhodném k cykloturistice, rybaøení, 
houbaøení apod. Dispozice 3+1, stodola, dílna, tech-
nická místnost. Vedlejší roubená stavba se sklepem. 
Pozemek 455 m2.

cena: 790 000 Kè ev.è. 150956

Byt 2+kk Pøelouè, ulice B. Nìmcové
Nabízíme k prodeji byt 2+kk v OV o výmìøe 42 m2 v 6. 
podlaží (celkem 7) domu. Dùm je po celkové rekon-
strukci - fasáda zateplení, plastová okna, nový osobní 
výtah. V bytì samotném je kompletnì zrekonstruovaná 
koupelna - sprch. kout, umyvadlo, WC mísa, pøívod na 
praèku, obklady, dlažba.

cena: 830 000 Kè ev.è. 291239
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Dvougeneraèní RD 4+2 v Podìbradech - Polabci
Pøízemní RD s obytným podkrovím na pøedmìstí 1 km 
od centra. Sklípek s domácí vodárnou a el. boilerem. 
Pøízemí - 2 pokoje, obytná kuchynì, koupelna s WC 
a vstupní veranda. Podkroví - 2 pokoje, kuchyò, WC s 
umyvadlem a pùdní prostor. Dùm je zdìný, nové odizo-
lování a odvìtrání zdiva. Pozemek 668 m2. 

cena: 3,145 mil. Kè ev.è. 031267

RD s velkou zahradou v Hlubokém Dole u Kolína
Zdìný dùm 3+1 s menším suchým sklepem. Prostorná 
dispozice, velké svìtlé pokoje. Celkový stav zachovalý, 
nutná celková modernizace vèetnì vybudování soc. 
zaøízení. Velký pùdní prostor vhodný pro vestavbu. 
Zahrada a vedlejší stavby. Kolín necelý 1 km. Navazují 
pozemky urèené pro zástavbu - 950 Kè/m2.

cena: 2,25 mil. Kè ev.è. 031270

Rodinný domek v Šonovì u Broumova, okr. NA
Cca 7 km od Broumova, èást pùvodní zem. usedlosti - 
výmìnek. Pøízemní, èásteènì podsklepený dùm se sed-
lovou støechou. Dispozice zahrnuje byt 2+1 s pøísluš., 
dále kolnu a pùda. ÚT - pevná paliva, EL 220/380 V, 
místní vodovod, žumpa. Pozemek celkem 1221 m2. 
Vhodné k trvalému bydlení, ev. k rekreaci.

cena: 890 000 Kè k jednání ev.è. 043479

Rodinný dùm s bazénem v Hradci Králové-Malšovicích
Dobré místo v residenèní ètvrti. Pøízemní, podsklepený 
prostorný dùm, s využitým podkrovím a nadstandard-
ním vnitøním vybavením interiéru, vytápìný bazén, dále 
terasa, 2 garáže, upravená okrasná zahrada s altá-
nem, venkovním krbem a dìtským koutkem. Pozemek 
celkem 1609 m&#178;. K NASTÌHOVÁNÍ IHNED! 

informace o cenì v kanceláøi ev.è. 043483

Øadový RD se zahradou, Macharova ul. Hoøice, JC
25 km SZ od Hr. Králové a 25 km JV od Jièína. JV od 
centra, v klidné ulici. Parkování pøed domem. Rekon-
strukce 1980. Dispozice: 3+1, koupelna, 2× WC, vyu-
žité podkroví. Možnost další vestavby. Topení: ÚT plyn. 
Napojeno na veškeré sítì. Pozemek: 528 m2. Dobrý 
stav.

cena: 2 mil. Kè ev.è. 043521

Rodinný dùm Láz. Bìlohrad, Horní Nová Ves, okr. JC
15 km V od Jièína a 10 km S od Hoøic, v S èásti mìsta 
v klidné zástavbì. Dùm z r. 1977, od r. 1994 rekonstr., 
2005: podkroví a zateplení, 2007 okna. Dispozice: 
pøízemí: byt 1+kk, kotelna, prádelna. Patro: byt 3+1. 
Podkroví: 2 pokoje, šatna. Bazén u domu. Pìkný výhled. 
Pozemek: 764 m2. Výborný stav.

cena: 3,2 mil. Kè ev.è. 043252

Nové øadové RD s garáží v Hradci Králové - Vìkoše
Celkem 16 RD v klidné lokalitì nedaleko centra, patrové 
øadové RD 4+kk s garáží, dispozice: v pøízemí vstup, 
obytný prostor (35 m2) s kuch. koutem, terasa, WC, 
garáž, v patøe 3 pokoje (19, 18, 14 m2), šatna, kou-
pelna, WC. Pozemky od 209 do 431 m2. DOKONÈENÍ 
12/2010. VOLNÉ POSLEDNÍ 3 DOMY !

cena: 4,89 mil. Kè ev.è. 043193

Objekt pro bydlení a podnikání v centru Podìbrad
Víceúèelový objekt s uzavøeným dvorem na klidném 
místì v sousedství centra. Pøízemní objekt 42 m2, 
atelier 21 m2. Dvoupodlažní objekt - kanceláø 115 m2 
+ 3x WC, byt 3+KK s balkonem a volný prostor, terasa, 
garáž. Celkem cca 300 m2 užitné plochy. Objekt až na 
èást patra po rekonstrukci. 

cena: 8,9 mil. Kè ev.è. 031287

RD 6+1 s prodejnou a garáží v centru Podìbrad
V pøízemí s výlohami do ulice nebytový prostor 40 m2. 
Navazuje RD 6+1 - kuchynì s jídelnou, obývací pokoj 
s krbem, ložnice a 4 pokoje v podkroví. 2x koupelna a 
WC. V suterénu garáž, kotena s sklad. Dobrý stav po re-
konsrtukci pøed cca 20 lety. IKlidné místo mezi centrem 
mìsta a nábøežím øeky Labe.

cena: 6,45 mil. Kè ev.è. 031286

Historický dùm - nádherné místo v centru Podìbrad
Dvoupodlažní dùm s možností využití pùdníhp prostoru 
v sousedství hradeb Podìbradského zámku 400 m od 
námìstí. Klidné místo s výhledem na nábøeží Labe s 
cyklostezkou a parkem. Zracována studie na pøestav-
bu na 3 bytové jednotky. Pùda vhodná pro vestavbu. 
Zastavìná plocha 118 m2, pozemek 252 m2.

cena: 3,5 mil. Kè ev.è. 031285

Komerènì využitelný dùm a dílny u silnice Zásmuky
Pøízemní podsklepený dùm 3+KK s rozestavìnou 
nástavbou podkroví. Obýv. pokoj s kuchyní 36,45 m2, 
ložnice. V èásteènì zapuštìném suterénu koupelna, 
WC, 1 místnost a klenbové sklepy. Menší dvùr po jehož 
obvodì dvojgaráž a zdìné nové vytápìné dílny 40 a 
72 m2. Frekventované místo u státní komunikace. 

cena: 2,5 mil. Kè ev.è. 031260

Dvougeneraèní RD 6+1+kk Petrovice okr. Pøíbram
Upravená obec se zámkem a kostelem je v malebném 
a lesnatém kraji poblíž Orlické pøehrady, cca 80 km od 
Prahy. 1. NP - velká kuch. (linka, el. sporák), 4 pok., hala, 
koupelna, WC a lodžie. 2. NP - 2 pok., KK, šatna, hala, 
koupelna, WC. Celé podsklepeno, garáž, vodovod, ka-
nalizace, pozemek 600 m2.

cena: 2,89 mil. Kè ev.è. 012361

RD ve vilové zástavbì, 188 m2, P6 Bílá Hora
Prostorný dùm z roku 1961 je podsklepen a dìlen na 
dvì samostatné bytové jednotky 3+kk v pøízemí a pa-
tøe domu (dobrý stav), zastavìná plocha 83 m2. Dále 
k domu náleží zahrada 337 m2 s pøístavkem o 17 m2, 
(možná garáž). MHD: Bus linka 225 (24 min letištì Ru-
zynì, popø. 12 min. na metro Stodùlky).

cena: 7,22 mil. Kè ev.è. 012404

Rekreaèní chalupa v podhùøí Orl. hor osada Èervená
u Letohradu. Citlivì zrekonstruovaná, v malebném 
údolí, u potoka, velice hezké, naprosto klidné místo. 
Dispozice obsahuje 4 obytné místnosti, chodbu, dílnu. 
Dále nové samostatné sociální pøíslušenství a letní po-
koj. U chalupy vlastní les. Možnost okamžitého užívání. 
Pozemek celkem s lesem 4.080 m2

informace o cenì v kanceláøi ev.è. 150959

Rekreaèní chata u polièské pøehrady
Nabízíme malou chatku u rekreaèní oblasti polièské 
pøehrady. V chatce je jedna velká místnost, kuchyòka 
a komora, prodává se vèetnì zaøízení. Je zateplena, 
není napojena na vodu a elektøinu, je zde pouze suchý 
záchod. Nachází se na velmi klidném místì uprostøed 
lesa, asi 300 m od rybáøské pøehrady.

cena: 110 000 Kè ev.è. 280088

Rodinný dùm Lochenice, 5 km od HK
5 km S od HK, ve V èásti obce. Klidné místo pøi místní 
komunikaci. Zdìný dùm, rekonstrukce 1975. Dva byty 
2+1. (132 m2). Dále garáž, dílna a kolna. Dobrý stav. 
Pozemek: 1849 m2. Spojení: vlak, MHD, obè. vybave-
nost v sousedních Pøedmìøicích. Klidné bydlení pøíp. 
podnikání v dosahu Hradce Králové.

cena: 3.200.000 Kè                                ev.è. 0436632

komfortní vyhledávání     atraktivní výpisy

interaktivní mapa     služba Moje realityinteraktivní mapa     služba Moje reality
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Vìtší, øadový dùm v klidné lokalitì N. Mìsta n/M
Nachází se na okraji mìsta, Na Františku. Je s okras. 
zahradou, na kterou je vstup z 1. i 2. NP.1 NP veranda, 
kotelna, garáž, WC, sprch. kout, sklepy. 2 NP ob. pokoj s 
balkónem, kuchyò se vstup. na zahradu, pracovna, WC 
a spíž. 3 NP 2 pokoje+1 vìtší s balkónem, koupelna. 
Pùda k vestavbì. Poz. 300 m2

cena: 2,95 mil. Kè ev.è. 180308

Rodinný dùm v Novém Hrádku, okr. Náchod
Dùm na námìstí, vhodný k bydlení i jako základna pro 
výlety do podhùøí Orlických hor. Obsahuje dva byty 
1+1 s koupelnami a WC, je podsklepen, pùdní prostor 
vhodný k vestavbì. Rekonstrukce v r. 1975 a 2007. V 
obci je škola, školka, 2 obchody, pošta, lékaø, lékárna, 
restaurace, lyžaøský vlek. 

cena: 880 000 Kè ev.è. 180323

Rodinný dùm v centru N. Mìsta n/Met., okr. Náchod
RD (4+1) s provozovnou (døíve kosmetika) se nachází 
na klidném místì a v r. 1995 prošel rekonstrukcí- plast. 
okna, v 1 NP nové omítky, rozvody vèetnì topení, kou-
pelna, WC,.. Je z èásti podsklepen-kotelna a menší 
garáž, pùda k vestavbì. Za domem je slunná a klidná 
zahrada s pergolou. Topení-plynové.

cena: 2,5 mil. Kè ev.è. 180332

Usedlost ve V. Tøebešovì u È. Skalice, okr. Náchod
Komplex 4 budov o zast. ploše 550 m2 se nachází na 
velmi pìkném a klid. místì. Skládá se z obyt. budovy 
(3+1), na které jsou citlivì zachovány styl. prvky, z 
velké stodoly, budovy s chlévy, zdìné kolny. Obyt. dùm 
je napojen na veškeré sítì, je možnost jednat o prodeji 
vìtších pozemkù, nyní 4.100 m2.

cena: 2,75 mil. Kè ev.è. 180305

Rodinný dùm o 2 bytech v Teplicích n. M., okr. NA
Dùm v klidné èásti mìsta obsahuje dva byty po 90 m2 s 
balkony. V suterénu garáž, prádelna, kotelna, 2 dílny a 
2 sklepy. V I. NP 3 pokoje, kuchynì, hala, spíž, soc. zaø. 
Shodné podkroví využíváno k pronájmu rekreantùm. 
Vytápìní na plyn i pevná paliva. Pozemky o 600 m2 se 
skleníkem a zdìnou kolnou.

cena: 2,69 mil. Kè ev.è. 180277

Rekreaèní chalupa v Pøevýšovì, okr. HK
Pøízemní, èást. podsklep. objekt ve velmi dobrém sta-
vu, na klidném místì uvnitø obce. Vstupní hala, obyt. 
kuchyò s jídelnou, dva pokoje, koupelna s WC, dílna 
a stodola. Objekt napojen na plyn, vodovod + studna, 
septik (kanalizace v dosahu) a el. 220/380V. Vytáp. el. 
akumulaèky. Pl. poz. 539 m2.

cena: 1,62 mil. Kè ev.è. 043585

Rodinný dùm v Hradci Králové - èást  Rusek,
v klidné lokalitì, cca 5 km od centra HK. Dvoupodlažní 
dùm, èást. podsklepený z roku 1985. Disopozice ob-
sahuje: v suterénu sklady, kotelna, v pøízemí: kuchnìš, 
jídelna, 3 pokoje, koupelna s WC, v podkroví: 4 pokoje, 
koupelna s WC, balkon. Dále 2 garáže s dílnou, skleník, 
2 studny, pozemek 1234 m2.

cena: 5.190.000 Kè                                ev.è. 043604

Rodinný dùm v Týništi nad Orlicí - ulice Èechova
20 km východnì od Hradce Králové, rohový dùm, 
ve èvrti rodinných domù. Dispozice - v pøízemí 3+1 s 
pøíslušenstvím a technické místnosti. V podkroví dva 
letní pokoje a pùda - možnost vestavby. Sklep. Dùm 
v dobrém tech. stavu, možnost okamžitého bydlení. 
Pozemek 218 m2.

cena: 1,05 mil. Kè ev.è. 150961

Dùm se dvìma byty v Èermné n. O., okr. Rychnov n/K
Byt è. 1. obsahuje tøi pokoje (10, 11 a 19 m2), kuchyò 
a koupelnu s WC. Byt è. 2. obsahuje tøi pokoje (41, 9 a 
13 m2), kuchyò, koupelnu a WC. Dále jsou v podkroví 4 
letní pokoje. Pozemek celkem 1.659 m2.

cena: 1,05 mil. Kè ev.è. 150969

Vìtší vila se zahradou, Hoøice, okres Jièín
25 km SZ od Hr. Králové, 25 km; cca 500 V od námìstí 
ve vilové zástavbì z 30. let. Poblíž park, tenis, sport. 
areál. Dispozice: 3+1, koupelna, komora, WC, spíž, 
prádelna, døevník. Patro: 2+1, komora, WC, pùdy (lze 
vestavba); sklep. Zast. plocha podlaží: 160 m2 Garáž. 
Pozemek: 1425 m2. Dobrý stav.

cena: 3,75 mil. Kè ev.è. 043595

Rozestavìný rod. dùm Lukavec u Hoøic, okres Jièín
3 km S od Hoøic a 5 km J od Lázní Bìlohradu. V centru 
obce. Zdìný dùm ve fázi hrubé stavby s osazenými 
okny. Suterén: sklepy, garáž. Pøízemí: obytné. Podkroví: 
pùda nebo vestavba. Zast. plocha domu: 125 m2. Užit-
ná plocha: až 280 m2. Pozemek cca 860 m2. Klidné 
bydlení poblíž Hoøic nebo Láz. Bìlohrad.

cena: 800 000 Kè ev.è. 043609

Øadový RD Stìžery, 3 km od Hradce Králové (MHD)
Prostorný øadový RD (1978) se zahradou v klidné 
èásti obce, 1. P. P. cca 50 m2 ,1. podlaží po èásteèné 
rekonstrukci s disp. 3+1 s pøísl., 2 . podlaží urèené k 
modernizaci též 3+1 s pøísl., ÚT - plyn. V obci obchod, 
školka, škola, lékaø, dùm prázdný - ihned k nastìhování. 
Pozemek 316 m2.

cena: 3,2 mil. Kè ev.è. 043611

Dùm Husova ulice, Hoøice, okres Jièín
25 km SZ od Hr. Králové, 25 km JV od Jièína; jižnì od 
centra, vedle býv. øeditelství Milety. Starší dùm, pøízemí: 
4 místnosti, probíhají opravy. Patro: byt 4+1, vhodný 
k rekonstrukci. Podstøeší: pùda a pokoj. Sklep. Vjezd 
pøímo na pozemek. Pozemek: 1305 m2. Po opravách 
vhodné k podnikání a bydlení.

cena: 2,8 mil. Kè ev.è. 043612

Rodinný dùm v rekonstrukci, Hoøice, okres Jièín
25 km SZ od Hradce Králové. Poblíž Smetanových 
sadù. Probíhá peèlivá rekonstrukce. V pøízemí k dis-
pozici byt 1+1 s koupelnou a WC, v patøe 2 pokoje, 
balkon+terasa. Ostatní èást v rekonstrukci. Staticky 
zajištìno. Užit. plocha: pøízemí 115 m2, patro 115 m2, 
sklep 40 m2. Pozemek: 448 m2.

cena: 2,39 mil. Kè ev.è. 043581

Rozestavìný rodinný dùm Všestary u Hradce Králové
Hrubá stavba nízkoenergetických RD vè. pozemku v žá-
dané lokalitì Všestary, 5 km SZ od HK. Užit. pl. 137 m2. 
Dùm je dvoupodlažní s podkrovím, 5+kk, 2 koupelny s 
WC, terasa, vytápìní ústø. plyn., voda mìstská, vlastní 
èistièka. Poz. 788 m2 (resp.766 m2). Dùm je možné 
dostavìt a vybavit dle pøání.

cena: 1,999 mil. Kè ev.è. 043573

Rodinný dùm v Chlumci n.C., okr. HK
Patrový, podsklep. objekt v klidné ulici. Postaven 1978, 
v pøízemí byt 3+1 s pøísl., v patøe WC s koup., tøi pokoje, 
terasa. V sut. sklady, tech. místnost s plynovým kotlem 
a plyn. boilerem, prádelna. Souèástí samostatná garáž 
s dílnou a venkovním posezením, skleník. Veškeré sítì, 
pl. poz. 887 m2.

cena: 2,92 mil. Kè ev.è. 043579
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Rodinný dùm v Šonovì u N. Mìsta n/Metují, okr. NA
RD (2+1) se nachází v klidné èásti obce. Je z r. 1920 
a v r. 1986 došlo k rekonstr. topení (nové litinové) a k 
výmìnì støešní krytiny. Na obytnou èást RD navazuje 
stodola s chlévem a dílnou. Na pozemku (2.870 m2) 
je studna s užit. vodou a døev. kolny. El. pøípojka 400 V, 
veø. vodovod a kanalizace.

cena: 1,27 mil. Kè ev.è. 18034

Rodinný dùm, Nové Mìsto nad Metují
Rodinný dùm krajní øadový s garáží a pozemkem 344 
m2. Nachází se v klidné èásti poblíž centra Nového 
Mìsta n/Met. Má I. PP, I. NP a obyt. podkroví. Obsahuje 
garáž, dílnu, koupelnu s WC, pokoj, kuchyò se vstupem 
do zahrady, v podkroví 2 pokoje, terasu nad garáží, 
WC. ÚT plynové. Veškeré IS.

cena: 1,9 mil. Kè ev.è. 180340

RD na pìkném místì Bohuslavice u N. Mìsta n/Metují
Vìtší RD se nachází v centru obce, ale v klid. èásti. Dùm 
je z r. 1977, v r. 2009-výmìna oken za plast. +rekonstr. 
balkónù.1 NP-2+1, spíž, WC, koupelna. 2 NP-2+1, WC, 
koupelna. Pùda. Suterén-garáž, kotelna, uhelna a sklep. 
Na RD navazuje zahrada (792 m2) se skleníkem, zahr. 
domkem a okras. porosty.

cena: 2,8 mil. Kè ev.è. 180341

Rodinný dùm v Prachovicích u Heømanova Mìstce
Samostatnì stojící RD rekonstruovaný od roku 2005, 
nedokonèené zateplení a fasáda. Pøízemí - veranda, 
chodba, ob. pokoj, koupelna, WC. Podkroví - dva po-
koje, sprch. kout s WC. Topení plynem - kombi kotel, 
všechny IS zavedeny + studna. Poz. celkem 1084 m2.

cena: 1,6 mil. Kè ev.è. 290258

Nová roubená chalupa na Františkách
Nabízíme k prodeji roubenou chalupu na Františkách 
vhodnou jak k trvalému bydlení, tak i k rekreaci. V pøí-
zemí je velká obytná místnost s kachl. kamny a kuch. 
koutem, ložnice, koupelna, WC a tech. místnost. v 1NP 
jsou tøi pokoje, koupelna a WC. Voda je z vlastní vrtané 
studnì.

cena: 4,495 mil. Kè ev.è. 280091

Rozestavìný rodinný dùm v obci Srch
Nabízíme k prodeji rozestavìný rodinný dùm o dvou 
samostatných bytových jednotkách se dvìma gará-
žemi na pozemku o výmìøe 882 m2. Užitná plocha je 
224 m2. K dispozici všechny inženýrské sítì. Podrobné 
informace u realitního makléøe.

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. 
zaø. - celkem 200 m2. Samostatná kanceláø s kuch. 
a soc. zaø. cca 30 m2. Rodinný dùm 3+kk, kopulena, 
samostatné WC, podroví. Garáž, kùlna, zatravnìná plo-
cha, zpevnìný dvùr. Celk. výmìra pozemku 1103 m2. 
Rek. celého objektu dokonèena v roce 2010.

informace o cenì v kanceláøi ev.è. 290285

Øadový rodinný dùm Pardubice, Trnová
z roku 1975, s prùchozí garáží a zahradou. Celk. poz. 
343 m2. Dùm sestává z pìti pokojù, kuchynì, WC, 
koupelny s WC, haly, dílny, 2x potr. sklípek, tech. míst., 
prádelna. V OP funkèní krb na døevo. Ob. plocha 84 m2, 
pøíslušenství 16 m2, ostatní vè. garáže 58 m2. Topení 
plynem, ohøev vody el. bojler.

cena: 3,45 mil. Kè ev.è. 290279

Dvoupodlažní objekt 139 m2, Praha 10, Charkovská 
Novostavba z roku 1995, umístìna v uzavøeném vnit-
robloku. Pøízemní sekce objektu: hala 6,4 m2, kuchyò-
ka 1,7 m2 s komorou 2,4 m2, umývárna 3,1 m2 s WC 
1,5 m2. Kanceláøe v pøízemí 32 m2 a 16,7 m2. Patrová 
sekce: schodištì 6,5 m2, openspace 65,5 m2. MHD: 
tram na metro Nám. Míru. (5 min.)

cena: 5,95 mil. Kè ev.è. 012403

Pronájem + odstupné herny v centu Podìbrad
Restaurace rekolaudovaná na hernu v 1. patøe komerè-
ní budovy na hlavní tøídì v centru Podìbrad. Obsahuje 
otevøený prostor herny s barem a jídelnou 225 m2, ku-
chyni 46 m2, kanceláø, soc. zaø. muži, ženy a personál. 
V cenì odstupného 400 000, - Kè veškeré vybavení. 
Nájemní smlouva na dobu urè. 10 let.

cena: 30 000 Kè mìsíènì ev.è. 031284

Reprezent. neb. prostory od 125- 378m2, P8 Karlín
Prostory o 4x podlažích, plocha bez chodeb a soc.: pøí-
zemí 125 m2, 1.patro 278 m2, 2. patro 313 m2, 3.patro 
378 m2 vè. výtahu v budovì z roku 1886, po rekonstruk-
ci. Kromì kanceláø. prostoru, nabící i obchodní sekci 
123 m2 a podsklepenou sekci 139 m2. MHD: Metro

cena: 2 495 EUR za m2/mìsíc ev.è. 012391

Reprezentativní prostory 544 m2, /G/P, P4 Krè
Objekt se nachází v docházkové vzdálenosti cca 5min. 
od metra Kaèerov a je èlenìn na ètyøi samostatná pod-
laží s celkovou kanceláøskou plochou 544 m2, pøed-
zahrádka 173 m2 s parkovací plochou 5 park. stání. 
Levá sekce domu: 31 m2, Pravá: 1. PP 118,5 m2, 1. NP 
117,7 m2, 2. NP 116,3 m2, 3. NP 160 m2. 

cena: 80 000 Kè mìsíènì ev.è. 012402

Pøíz. 5-lodní objekt, výroba/sklad, 4510m2, Hr. Kr
V prùmysl. areálu se zajištìným pøístupem vè. kami-
ónù, komplex 5-ti propojených ocelových hal, objekty 
z 70-90. let, pùdorys komplexu 76x60m, jednotlivé 
haly 15x60 m, sv. výška 3 hal=4,3m, 2 haly=6,6m, 7 
velkých vjezdových vrat. Všechny IS, centr. vytápìní. 
Možný prodej i po èástech, vè. pronájmu.

cena: 7 mil. Kè ev.è. 043174

Komerèní objekt -administr. /obchod v Hradci Král.
Okraj mìsta, v øadové zástavbì, z r. 1992 se samostat-
ným pøístupem z veøejné komunikace, dvì podlaží s 
pùdorysem 26,8x16,2 m, zast. plocha 434 m2, sv. výš-
ka=3,4m, standardní sociální zaøízení, využívaná pro 
kanceláøe a v pøízemí jako obchodní prostory. Všechny 
IS, centrální vytápìní. Možný i pronájem.

cena: 8,5 mil. Kè ev.è. 043177

Pronájem nadst. bytù v zrekonstr. RD N. Mìsto n/M
Vìtší RD s krásnou zahradou je stavebnì upraven na 
penzion. Nabízí 3 obyt. podlaží, pokoje s nadstand. 
vybavením, všechny s koupelnami, WC a s balkóny+2 
garáže. V 1+2 NP byt 4+1 se vstupy na zahradu, 3 NP 
3+1, oba jsou samostatnì vytápìny. V suterénu mož-
nost garsonky. Okrasná zahrada-vše nutno vidìt

cena: od 7.000,-Kè+služby ev.è. 180334

Rodinný dùm, Horní Radechová
RD po èást. rekonstrukci se zahradou 855 m2. Èást. 
podsklepený, s I. NP a podkrovím. Dispoziènì možnost 
využít na 2 BJ. 1. BJ - 4+1 s technickým zázemím a ÚT 
elektro; 2. BJ - 2+1 topení na TP. Každá BJ se samost. 
vstupem a elektro hodinami. IS: elektro, vodovod, kana-
lizace, vlast. studna.

cena: 1,56 mil. Kè ev.è. 180339

Rodinný dùm s garáží v Bohuslavicích, okr. NA
Dùm o zast. ploše 170 m2, na odboèce z komunikace 
na Hradec Králové. Obytná èást o 136 m2 sestává z 
velkého pokoje s krbem, kuchynì, pokoje, koupelny s 
WC, chodby, verandy, pøedsínì a skladu. Dále garáž s 
dílnou, pøístøešek a skleník. V pùdì pøíprava na vestav-
bu. Možnost i dlouhodobého pronájmu. 

cena: 1,9 mil. Kè ev.è. 180352

Rodinný dùm v Chroustovicích - Mìstci
zkol. 1994, spolu se statkem. Vhodný i k podnikání. 
Celkový pozemek cca 3300 m2. RD - 4+1, koupelna, 
prádelna, WC, garáž, komora, topení plyn. kotel, ohøev 
vody el. bojler, voda obecní i vlastní. Pùda vhodná k 
vestavbì. Statek - 3 místnosti, garáž, dílna, èást. pod-
sklepený. Samosatné mìøení energií.

cena: 2,69 mil. Kè ev.è. 290277

Dùm s hospodáøskou èástí v Kališti u Sebranic
Nabízíme k prodeji udržovanou a opravovanou pù-
vodnì zemìdìlskou usedlost na velmi klidném místì 
vzdálenou 7km od Polièky a 10km od Litomyšle. Ze 
vstupní chodby jsou vpravo 2 obytné místnosti a vlevo 
je kuchyò s obývákem a sociálním zaøízením, ihned 
obyvatelé. Vytápìní je ústøedním topením. 5993 m2.

cena: 1,39 mil. Kè ev.è. 280082

Rodinný dùm Pardubice, Kunìtická ulice
Dùm k bydlení nebo podnikání v Pardubicích na Cihel-
nì. Dùm je podsklepen, v 1. NP je hala, kuchynì, 3 po-
koje, koupelna s WC, komora, 2. NP 4 pokoje, koupelna 
s WC a terasa. K dispozici garáž a zahrada o výmìøe 
1136 m2. Více informací u real. makléøe.

cena: 5,1 mil. Kè ev.è. 290278
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Komerèní objekt (sklad, výroba) v centru Jaromìøe
Zajímavý komerèní objekt pøi komunikaci HK - Náchod, 
pøístup i pro kamiony, v tìsném sousedství novì bu-
dovaného OD TESCO, 5. pater pùvodnì skladù s nákl. 
výtahem (patro vždy cca 30x26m), 4. patro kanceláøe, 
malý obchod (24m2) do ulice. Vhodné pro sklady, leh-
kou výrobu, po pøestavbì jako ubytovna.

cena: 4,9 mil. Kè ev.è. 043397

Provozní výrobnì - sklad. areál Žamberk, okr. UO
Bývalý závod na zpracování drùbeže, který je situován 
na J okraji mìsta u silnice II. tø. Areál v pomìrnì dob-
rém tech. stavu. Napojeno na vodu, elektro, plyn a ka-
nalizaci 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

Kavárna, cukrárna v centru Pardubic - pronájem
Nabízíme k dlouhodobému pronájmu prostory novì 
zøízené kavárny - cukrárny s letní pøedzahrádkou a 
okénkem pro prodej zmrzliny v Pardubicích v ulici 
Sladkovského o celkové ploše 72 m2. Pronájem vèetnì 
zaøízení. 20 míst k sezení. Osobní jednání nutné. Více 
informací u realitního makléøe.

cena: 20 000 Kè mìsíènì ev.è. 290542

Objekt k podnikání Opatovice n. Labem - Pohøebaèka
Po celkové rekonstrukci. 1. NP - kanceláøské prostory, 
dílna, sklady + sociální zázemí - výmìra 540 m2, 2. NP 
- kanceláøské prostory, byt, ubytovna + sociální zázemí 
- výmìra 505 m2, k dispozici 2 sklepy, betonová rampa, 
nákladní výtah. Na pozemku netemperovaná hala o 
výmìøe cca 300 m2.

informace o cenì v kanceláøi ev.è. 290544

Komerèní objekt v centru Náchoda
Objekt o zast. pl. 620 m2 se nachází na atrakt. místì, u 
Rubeny a. s. Je pøístupný z veø. komunikace, z ul. Èes-
kých Bratøí. Objekt nabízí široké možnosti využití (dle 
ÚP zóna obè. vybavenosti). Pøední èást-døíve kancelá-
øe, dále velké halové prostory, zadní èást je k rekonstr. 
Pozemky 1.107 m2. 

cena: 2,7 mil. Kè ev.è. 180309

Nebytový prostor ve Starých Ždánicích - pronájem
Jedná se o jednu místnost o rozmìrech 13 x 6,6 m 
(85,80 m2) s hlazeným betonem, výška 3,5 m. Prostor 
je možné vytápìt, do prostoru je zavedená voda. K níže 
uvedenému nájemnému budou pøipoèteny zálohy na 
služby. Více informací u realitního makléøe.

cena: 700 Kè za m2/rok ev.è. 290540

Provozní budova s obyt. èástí v Petrovicích n. O.
obec Týništì n. Orl.. Objekt v blízkosti silnice è. I. /11 
(sjezd ), 18 km vých. od Hr. Králové. Zast. plocha cca 
500 m2, u objektu rozsáhl pozemek o celkové ploše 
6.669 m2. Provedena èásteèná rekonstrukce na obyt-
nou a provozní èást. Nemovitost vhodná pro lehkou 
výrobu, sídlo stavební firmy apod..

cena: 2,1 mil. Kè ev.è. 150928

Pronájem skladu(113m2), HK-Sklad. oblast, Vážní ul
Prostory pro sklad, pøíp. vzorkovou prodejnu na Slez-
ském Pøedm., prostory v pøízemí opravené budovy 
(zateplení, plast. okna) s vjezd. vraty, 2 èásti (94 m2 
+ 19 m2), výška cca 3 m, menší prostor možno využít 
jako kanceláø, dále k dispozici zpev. plocha pøed skla-
dem. V budovì soc. zaøízení, kantýna.

cena: 936 Kè za m2/rok ev.è. 043620

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: 1,69 mil. Kè ev.è. 043605

Kom. areál s kanceláøemi a sklady, Praha-Uhøínìves
Mezi silnicemi E65, E50, E55, s možností využití náklad-
ní vlakové dopravy. Celková plocha areálu 9.514 m2. 
Administrativní budova je dvoupodl. z r.1992 o celko-
vé užit. ploše 360 m2. Sklady o výmìrách 1.510 m2, 
300 m2, 128 m2, 908 m2, 3.000 m2 a sklad kontejnerù. 
Všechny inž. sítì. Celé pronajato.

informace o cenì v kanceláøi ev.è. 043470

Výrobní/skladový pøíz. objekt, 7.122 m2, Hr. Král.
V prùmysl. areálu se zajištìným pøístupem vè. kami-
ónù, ŽB sloupový skelet, objekt z 80. let, pùdorys haly 
86 x 83 m, sv. výška=4,8 m, støecha se svìtlíky, soc. 
zaøízení. Poslední využítí : finální montáž, skladování a 
expedice výrobkù + povrch. úpravy. Všechny IS, centrál-
ní vytápìní. Možný i pronájem.

cena: 37 mil. Kè ev.è. 043181

Dùm / sídlo firmy v Hradci Králové, Ant. Dvoøáka
Rohový dùm, èásteènì podsklep., pøízemní s podkro-
vím, z roku 1928, dispozice obsahuje: v suterénu sklep, 
kotelna, v pøízemí pøedsíò, 2 pokoje (16,15 m2), kuchyò 
(12 m2), koupelnu, WC, v patøe 2 pokoje (20, 16 m2), 
koupelna s WC, komora. ÚT-plyn. Dále garáž s dílnou, 
vlastní studna, pozemek 280 m2.

cena: 4,2 mil. Kè ev.è. 043369

Administrativní budova v Dobrušce, ulice Opoèenská
která sloužila jako servisní a doškolovací støedisko. 
Dispozice obsahuje v pøízemí kanceláøe se sociálním 
zaøízením a sklady. V podkroví kanceláø a pùdní pro-
stor. Pozemek celkem 860 m2. Využití - sídlo firmy, 
velkoobchod, lehká výroba apod.

cena: 2,9 mil. Kè ev.è. 150964

Prodej poloviny domu na námìstí v Rychnovì n. K.
- frekventované a vyhledávané místo. Dùm ve velice 
dobrém tech. stavu, obsahuje v pøízemí obchod se 
zázemím (115 m2), v patøe kanceláøe (72,5 m2) a 
malý byt (29 m2). Možnost pùdní vestavby. Pozemek 
celkem 459 m2 - možný pøíjezd do dvora. Prostory v 
domì pronajaty.

cena: Informace v kancekáøi ev.è. 150967

Rozestavìný dùm na námìstí v Týništi n. Orl.
tvoøící nároží na nejfrekventovanìjším místì centra 
mìsta. Jedná se o pùvodní dùm s pøístavbou a nástav-
bou. Dispozice pøízemí a 1. patro kanceláøské prostory 
celkem cca 180 m2, v 2.patøe a podkroví byt s galerií 
cca 110 m2. Dùm vhodný pro komerèní úèely i bydlení. 
Zastavìná plocha 165 m2.

cena: 4 mil. Kè ev.è. 150954

Zemìdìlský areál v Týništi n. Orl. - Rašovicích,
v okrajové èásti obce, u lesa, 25 km východnì od Hrad-
ce Králové. Areál obsahuje porodnu prasnic, odchov-
nu, kravín, skladovací objekt, správní budovu, rozvodnu 
a kalové jímky. Celková pocha areálu 16.402 m2, užit. 
plocha budov cca 3.000 m2. Územní plán umožòuje i 
jiné podnikatelské využití areálu.

cena: 4 mil. Kè ev.è. 150947

Prodej garáže 17 m2 v Praze 6 u Vojenské nemocnice
Øadová, zdìná garáž s rozmìry 6,10 x 2,85 m, situova-
ná 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: 240 000 Kè ev.è. 012415

Dùm k podnikání a bydlení Pardubice
v šírším centru mìsta, vhodný pro ordinaci, uèebny, 
prodejny. Pøední èást je ze 2/3 podskl., pøízemí 5 
místností, chodba, soc. zaø., sam. topení plyn. kotlem, 
ohøev vody el. bojlerem. Už. plocha 105 m2. Zadní èást 
- 7 místností, soc. zaø., už. plocha 108 m2, zahrádka 
117 m2, celk. pozemek 414 m2.

informace o cenì v kanceláøi ev.è. 290551

Skladová hala s admin. èástí Pardubice, Hradecká
Pøízemní objekt skladové haly s prodejnou, kanceláøe-
mi a soc. zaøízeními. Celý objekt v perfektním tech. sta-
vu, zkolaudován v r. 2006. Užitná plocha haly 632 m2, 
prodejna 145 m2, dvì kanceláøe celkem 62,5 m2, 
školící místnost 65,3 m2, kuchyòka 10 m2, 2x WC, 1x 
koupelna. Celkový pozemek 5249 m2.

cena: 140 000 Kè mìsíènì ev.è. 290553

Pronájem zrekonstruované Fantovy vily v PO
Kulturní památka pro vyjímeèného zájemce nabí-
zí:5-ti pokojový dùm s kuchyní, verandou, zahradu s 
parkovacím stáním. Celý objekkt prošel velmi citlivou 
rekonstrukcí. Nadstandardní pøíslušenství k samostat-
ným pokojùm. Možné rozdìlení na tøi samostatné byt. 
jednotky, nebo spojení bydlení a podnikání.

cena: informace na vyžádání ev.è. 031275
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Chcete prodat nemovitost? Volejte zdarma 800 282 282

ideal-nm@idealnet.cz 604 756 688 ideal-pu@idealnet.cz 605 261 723ideal-nm@idealnet.cz 603 165 971ideal-nm@idealnet.cz 491 470 926

ideal-rk@idealnet.cz 602 144 832ideal-rk@idealnet.cz 602 144 832ideal-rk@idealnet.cz 602 144 832ideal-rk@idealnet.cz 602 144 832

ideal-hk@idealnet.cz 495 538 690

ideal-hk@idealnet.cz 495 538 690

ideal-hk@idealnet.cz 495 538 690ideal-ph@idealnet.cz 222 230 566

ideal-hk@idealnet.cz 495 538 690

ideal-po@idealnet.cz 325 615 249

ideal-hk@idealnet.cz 495 538 690

ideal-hk@idealnet.cz 495 538 690

Krásné místo v panenské pøírodì, Benecko
Staveb. pozemek 2900 m2 v Jestøábí v Krkonoších je 
situován na východ. svahu. Stojí zde èást. vyhoøelá 
chalupa. IS zajištìny, pøístup lesní cestou. Nedaleká 
horská støediska nabízí možnost zajímavé rekreace. 
Pøes kopec je vlek prezident, 8 km jsou Horní Míseèky a 
Medvìdín, dále støedisko Benecko.

cena: 1,3 mil. Kè ev.è. 180321

Komerèní stavební pozemek - jižní okraj Pardubic
Pozemek o velikosti 14855 m2 je urèený územním plá-
nem ke komerènímu využití, nachází se 2,5 km jižnì od 
Pardubic, pøiléhá k rychlostní komunikaci I/37 (sjezd 
Dražkovice) a sousedí s penzionem Blatenský dvùr. Po-
zemek je pøístupný automobilem po místní komunikaci. 
Všechny sítì jsou na okraji pozemku.

cena: 350 Kè za m2 ev.è. 290335

Pozemek k výstavbì RD v Novém Mìstì nad Metují 
Pozemek o výmìøe 903 m2 se nachází na okraji Nové-
ho Mìsta nad Metují - Krèínì. Jedná se o klidné slunné 
místo obklopené zelení, v okolí je postaveno nìkolik 
rodinných domù a rekreaèních chatek. V územním 
plánu mìsta je pozemek zaøazen k výstavbì rodinného 
domu. Inženýrské sítì v dosahu.

cena: 730 000 Kè ev.è. 180324

Pozemky pro RD v È. Kostelci, N. Mìstì n/M a okolí
Pozemky pro výstavbu RD se nacházejí v klidných a 
atraktivních lokalitách N. Mìsta n/Metují, È. Kostelce, 
Slavoòova, Jestøebí... Vìtšina inženýrských sítí je na 
pozemku, popøípadì v tìsné blízkosti. Ceny jsou k jed-
nání, více info v realitní kanceláøi. 

cena: od 300,-Kè/m2 ev.è. 180196

Prodej stavebního pozemku v Lípì n. Orl., okr. RK
v hezké, klidné lokalitì 20 km východnì od Hradce Krá-
lové, 1 km od Týništì nad Orlicí. Pozemek v centu obce, 
v sousedství obecního úøadu, u fotbalového høištì. 
Možnost napojení na sítì, na pozemku studna. Výmìra 
pozemku 957 m2.

cena: 650 Kè za m2 ev.è. 150962

Pozemek vhodný pro rekreaèní objekt v Orl. horách
v Deštném v Orlických horách - místní èást Mnichová. 
Velice hezké místo s výhledy do kraje, pøíjezd po èás-
teènì zpevnìné komunikaci, v okolí pouze nìkolik cha-
lup. Na pozemku torzo zemìdìlské budovy. Celková 
výmìra pozemku 6.293 m2.

cena: 800 000 Kè ev.è. 150957

Stavební parcely v Liènì - lokalita „ V Oborách“
na západním okraji obce, pøi výjezdu smìr Ostašovice, 
9 km západnì od Rychnova nad Knìžnou. Lokalita pro 
25 RD. Výmìry od 953 m2 do 1.190 m2. Sítì: elektro, 
plyn, voda a kanalizace. Komunikace asfaltové. Bližší 
informace u makléøe. 

cena: 380 Kè za m2 ev.è. 150876

Stavební parcely v Týništi nad Orlicí - Podboøí
v okrajové èásti mìsta, 20 km východnì od Hradce 
Králové. Ve mìstì kompletní obèanská vybavenost, 
výborná dopravní obslužnost, hezké lesnaté okolí. Lo-
kalita urèena pro 26 volnì stojících domù, 8 øadových 
domù a dva pùldomky. Veškeré sítì, nová komunikace. 
Výmìry cca 600 - 1080 m2.

cena: 990 Kè za m2 ev.è. 150837

Pozemek 2.243 m2(sklad/výr/služby), HK -Kladská ul.
Atraktivní pozemek u frekvent. silnice na okraji mìsta 
(Slezské Pøedmìstí), možnost napojení na všechny IS, 
dle ÚP: návrhová „plocha výroby a služeb bez negat. 
vlivu na okolí“, tzn. sklady, lehká výroba, velko/malo 
obchod, showroom, logistika, park. nákl. vozidel ap. 
Možnost pøikoupení pozemku. 

cena: 1 550 Kè za m2 ev.è. 043599

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 výstav-
bu 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

Pozemky pro výstavbu 12 RD v HK - Plotištích n. L.
Ulice Petra Jilemnického, centrum HK cca 4 km, zastáv-
ka MHD 250 m. Celková výmìra pozemkù 11 122 m2, 
pro výstavbu RD využitelné cca 50% plochy. Zpracová-
na studie pro umístìní 12 RD (atriové, øadové), mož-
nost napojení na inž. sítì (voda, kanalizace, elektro, 
plyn) v ulici Petra Jilemnického.

cena: 5,75 mil. Kè ev.è. 043400

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

Prodej stavebního pozemku v kú. Roudnièka, HK
Urèený dle platného Územního plánu mìsta jako plo-
cha pro sport a rekreaci ve funkèní ploše „plochy golfu“. 
Zpracována studie investièního zámìru, ve kterém je 
navrženo cvièné odpalištì, dìtské høištì, minigolf, pé-
tanque, tenis, volejbal a doplòkové funkce soc. zázemí. 
Výmìra pozemku je 7.763 m2.

cena: 3,99 mil. Kè ev.è. 043552

Atraktivní pozemek pro zástavbu RD ve Skvròovì
Obec 5 km od Uhlíøských Janovic, 10 km od Sázavy. 
Hezké klidné místo s výhledem na historický kostelík. 
Mírnì svažitý pozemek obdélníkového tvaru navazující 
na zástavbu. V cenì pøípojka el. Výmìra 769 m2. Pøí-
stup z místní asfaltové komunikace. Urèeno pro zástav-
bu objektem pro individuální bydlení.

cena: 400 Kè za m2 ev.è. 031160

Pozemky pro výstavbu RD v Hradci Králové
V èásti obce Plotištì nad Labem, Jilemnického, cca 
4 km od centra. Celkem 5583 m2, dle platného ÚP èást 
vhodná pro výstavbu nízkopodlažní bytové výstavby. 
Možnost napojení na veškeré inž. sítì (V, K, EL, PL) v 
dosahu, dobrá dopravní obslužnost, napojení na D 11 
a základní obèanská vybavenost.

cena: 1 690 Kè za m2 ev.è. 043596

Pozemky pro výstavbu RD v Libišanech, okr. PA
V lokalitì pro výstavbu nových rodinných domù v 
okrajové èásti obce, od HK 9 km, od Pardubic 15 km, 
dobrá dopravní obslužnost v návaznosti na dálnici D11. 
Možnost napojení na novì vybudované inženýrské sítì 
(vodovod, kanalizace, plyn, elektro) u hranice pozem-
ku. Pozemek celkem 1293 m2.

cena: 1 070 Kè za m2 ev.è. 043350
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Co už nekoupíteRodinné domy
043332 Vesnické stavení v Kladrubech n. L., okr. Pardubice 780 000 ideal-hk@idealnet.cz 495 538 690

043438 Rodinný dùm se dvorem, Hoøice, okres Jièín 2,25 mil. ideal-hk@idealnet.cz 495 538 690

043457 Øadový rodinný dùm, Hoøice, okr. Jièín 2,97 mil. ideal-hk@idealnet.cz 495 538 690

043526 Novostavba øad. domu v Chlumci n. Cidlinou, okr. HK 3,1 mil. ideal-hk@idealnet.cz 495 538 690

043527 Rodinný dùm èp. 261 v Chlumci nad Cidlinou, okr. HK 1,33 mil. ideal-hk@idealnet.cz 495 538 690

043528 Novostavba ØD se sousedním RD v Chlumci n. Cidl. 4 mil. ideal-hk@idealnet.cz 495 538 690

043544 Rodinný domek v Nepolisech, okr. Hradec Králové volejte ! ideal-hk@idealnet.cz 495 538 690

043571 Vesnické stavení v Loukonosech, okr. Kolín 610 000 ideal-hk@idealnet.cz 495 538 690

043576 Vesnické stavení v Pøevýšovì, okr. Hradec Králové 710 000 ideal-hk@idealnet.cz 495 538 690

150905 Objekt bývalé Kampelièky v Bílém Újezdì, okr. RK 700 000 ideal-rk@idealnet.cz 602 144 832

180303 Hospodáøský RD s dílnami ve Slavoòovì u N. Mìsta n. M. 895 000 ideal-nm@idealnet.cz 491 470 926

180314 RD v rekonstrukci v Benešovì u Broumova, okr. Náchod 650 000 ideal-nm@idealnet.cz 491 470 926

Byty
012353 Prostorný 3+1, 95 m2 /G/Z/L 10 m2, P-Z Mníšek p. Brdy 11 000/mìs. ideal-ph@idealnet.cz 222 230 566

012354 Prostorné 3+1, 106 m2 v klidné èásti Petrské ul., P1 volejte ! ideal-ph@idealnet.cz 222 230 566

012408 Pronájem 2+1, 66 m2, Praha 3, Žižkov, u metra Flora 12 000/mìs. ideal-ph@idealnet.cz 222 230 566

043513 Byt 4+1 po rekonstrukci se zahradou a garáží, Hoøice 1,95 mil. ideal-hk@idealnet.cz 495 538 690

043593 Pronájem bytu 4+1 (120 m2), po rekonstr., HK- Švendova 11 500/mìs. ideal-hk@idealnet.cz 495 538 690

043628 Pronájem bytu 3+1 v Hradci Králové, Sekaninova ul. 7 000/mìs. ideal-hk@idealnet.cz 495 538 690

150951 Zdìný byt 2+1 v Týništi nad Orlicí - ul. Družstevní 690 000 ideal-rk@idealnet.cz 602 144 832

180347 Zrekonstruovaný, družst. byt 3+1 (77 m2) v Náchodì 890 000 nebo ideal-nm@idealnet.cz 491 470 926
  2700 Kè/mìs. 

180349 Pron. bytu 3+1 (105 m2) v pìkné vile v Trutnovì-Poøíèí 8 000/mìs. ideal-nm@idealnet.cz 491 470 926

291241 Byt 3+1 Pardubice, Štrossova ulice, volný od øíjna. 9 000/mìs. ideal-pu@idealnet.cz 466 658 056

Chaty, chalupy, rekreace
280052 Pùvodní chalupa v Bystrém u Polièky u místního rybníka 2,1 mil. ideal-pl@idealnet.cz 605 479 297

Komerèní nemovitosti
011898 Rekon. kanceláø. 56m2 vè. parkování, P7 Holešovice 14 560/mìs ideal-ph@idealnet.cz 222 230 566

012339 Ojedinìlá nabídka kanceláøí na klíè, P10 Vršovice 10 500/mìs ideal-ph@idealnet.cz 222 230 566

012407 Zajímavé neb. prostory o 26 m2, Podolí, ul. Na Dolinách 8 500/mìs ideal-ph@idealnet.cz 222 230 566

012416 Pronájem reprezentativní kanceláøe 82m2, P2 Vinohrady 19 950/mìs ideal-ph@idealnet.cz 222 230 566

043499 Prodej komerèního prostoru v Hradci Králové - Malšovice 1,4 mil. ideal-hk@idealnet.cz 495 538 690

043550 Pronájem 2 kanceláøí se zázemím, HK-centrum, U Soudu 1 846/m2/rok ideal-hk@idealnet.cz 495 538 690

043610 Bytový objekt s obchodem v Novém Bydžovì, okr. HK 1,96 mil. ideal-hk@idealnet.cz 495 538 690

150908 Zemìdìlský areál ve mìstì Solnici, okr. RK 3 mil. ideal-rk@idealnet.cz 602 144 832

150930 Areál autobazaru v Týništi n. Orl. pøi silnici è. I/11, 12 mil. ideal-rk@idealnet.cz 602 144 832

180174 Restaurace se sálem a bytem v Èes. Èermné u Náchoda 950 000  ideal-nm@idealnet.cz 491 470 926
  k jednání!

290550 Kanceláø v centru Pardubic, ulice Smilova. 20 m2 3 500/mìs ideal-pu@idealnet.cz 466 658 056

290552 Sklad v centru Pardubic, Smilova ulice. Volný ihned. 2 300/mìs ideal-pu@idealnet.cz 466 658 056

Pozemky
031195 Pozemek pro stavbu rodinného domu v Žiželicích 680/m2 ideal-po@idealnet.cz 325 615 249

031265 Poz. 4491 m2 pro stavbu RD v Hradèanech u Žehunì 580 000 ideal-po@idealnet.cz 325 615 249

031273 Pozemek pro stavbu RD v Cerhenicích, okr. Kolín 500/m2 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

043522 Stavební pozemek v klidné zástavbì, Hoøice, JC 2 mil. ideal-hk@idealnet.cz 495 538 690

043534 Pozemek pro stavbu RD v Lípì u Hradce Králové 510/m2 ideal-hk@idealnet.cz 495 538 690

043597 Pozemek k individuální rekreaci Štìnkov, okr. Hr. Král. 270 000 ideal-hk@idealnet.cz 495 538 690

180191 Komer. pozemek (až 1 ha) ve Slavoòovì u N. Mìsta n/M 125/m2 ideal-nm@idealnet.cz 491 470 926

180280 Staveb. poz. Jaromìø 999 m2 pro výstavbu RD v centru 670/m2 ideal-nm@idealnet.cz 491 470 926

290319 Zasíśovaný pozemek ke stavbì RD v obci Srch. 1 500/m2 ideal-pu@idealnet.cz 466 658 056

Ostatní
150778 Nové øadové garáže v Èastolovicích, okr. RK 140 000 ideal-rk@idealnet.cz 602 144 832

RD Nedìlištì

RD Borohrádek

 RD Neratov

RD s byty a nebyty, Nová Paka

RD Dvùr Králové n. L. – Sylvárov

RD Žamberk

RD Ostromìø
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Na trhu nemovitostí od roku 1991 – vsaïte na tradici a úspìšnost
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Síś realitních kanceláøí
www.idealnet.cz

poboèky

inzertní  místa

PRAHA 1
IDEAL REALITY RK spol. s r. o.
Štìpánská 39, 110 00 Praha 1
tel., fax: 222 230 566 
e-mail: ideal-ph@idealnet.cz

PODÌBRADY
IDEAL REALITY Podìbrady s.r.o.
nám. TGM 1412/III, 290 01 Podìbrady
tel., fax: 325 615 249
e-mail: ideal-po@idealnet.cz

HRADEC KRÁLOVÉ
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

HOØICE
IDEAL REALITY Hradec Král. spol. s r.o.
Komenského 274, 508 01 Hoøice 
telefon: 603 584 273
e-mail: vyskocil@idealnet.cz

CHLUMEC NAD CIDLINOU
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

POLIÈKA
Milan Teplý
Nádražní 312, 572 01 Polièka
telefon: 461 723 768
e-mail: ideal-pl@idealnet.cz

CHRUDIM
IDEAL REALITY Chrudim spol. s r.o.
Široká 1, 537 01 Chrudim I.
tel., fax: 469 638 542
e-mail: ideal-cr@idealnet.cz

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

RYCHNOV NAD KNÌŽNOU
Štìpán Tomašík IDEAL REALITY-Rychnovsko 
Poláèkovo nám. 85, 516 01 Rychnov n. Knìž.
tel.: 602 144 832
e-mail: ideal-rk@idealnet.cz

TÝNIŠTÌ NAD ORLICÍ
Štìpán Tomašík IDEAL REALITY-Rychnovsko
Komenského 107, 517 21 Týništì nad Orlicí
tel., fax: 494 377 565
e-mail: ideal-rk@idealnet.cz

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

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

BROUMOV
DAVER s.r.o., 
Protifašistických bojovníkù 211 
550 01 Broumov, tel.,fax: 491 426 104 
e-mail: ideal-br@idealnet.cz

ÈESKÁ SKALICE
DAVER s.r.o.
T. G. Masaryka 126, 552 03 È. Skalice
tel.: 491 470 926
e-mail: ideal-cs@idealnet.cz

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

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

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

 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

Na trhu nemovitostí od roku 1991

PRAHA
Podìbrady Hradec Králové

Hoøice

Chlumec n. C.

Polièka

Chrudim

Rychnov n. Kn.
Týništì n. Orl.

Pardubice

Nové Mìsto n. Met.

Náchod
Nový Bydžov

Láznì Bìlohrad Èeská 
Skalice

Broumov

Seè

Dobruška

Kostelec n. O.

Vysoké Mýto
Choceò

Peèky

Nymburk

Kolín

Svitavy

Èeská Tøebová

Chcete prodat nemovitost? Volejte zdarma zelenou linku 800 282 282


