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NOVÉ RODINNÉ DOMY V HOØICÍCH
Švestková ulice, atraktivní lokalita s výhledem do kraje, jižní svahy
Bližší informace na str. 6 nebo na tel. 603 573 127, ev. 495 538 690

POJÏTE BYDLET 

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

Nový obèanský zákoník v praxi realitní kanceláøe
Nový obèanský zákoník sice nabu-
de úèinnosti až od ledna 2014, ale 
už teï je jasné, že zákon obsahuje 
zásadní novinky, s kterými by se 
mìl seznámit každý, kdo pracuje 
v realitní branži. Dojde ke zmìnám, 
které posílí pozici katastru nemovi-
tostí, vìøitele a novinky se dotýkají 
i vzniku pøedkupního i nabývání 

vlastnického práva. Pøinášíme vám pøehled dùležitých 
zmìn, které se dotknou oblasti s nemovitostmi. Vybíráme 
zmìny, na které je dobré se pøipravit. 

Stavby souèástí pozemku
Pokud bude k lednu 2014 identický vlastník stavby s vlastníkem 

pozemku, na kterém stavba stojí, dojde podle pravidla „Povrch ustupu-
je pùdì“ automaticky ke slouèení a stavba se stane souèástí pozemku 
pøímo ze zákona. Jedná se o zásadní zmìnu, jejíž výhodou však bude, že 
veškeré transakce mùže vlastník provádìt už jen s pozemkem, aniž by se 
muselo specifikovat, co všechno na nìm stojí. V pøípadì, že budou vlast-
níci pozemku a budovy na nìm stojící odlišní, nic se ani od ledna 2014 
nezmìní a stavba i pozemek budou evidovány nadále samostatnì.

Právo stavby
Toto právo umožní, aby na cizím pozemku (pod nebo nad ním) mohla 

mít jiná osoba stavbu. Jedná se však o právo doèasné, jehož maximální 
délka trvání je 99 let a mùže být zøízeno jako úplatné, ale i jako bezplat-
né. Toto právo bude dìditelné a pøevoditelné. Pøi zøízení smlouvou bude 
vznikat vkladem do veøejné evidence nemovitostí. Nebude vylouèeno ani 
nabytí práva stavby vydržením.

Stavba na cizím pozemku
Stavba na cizím pozemku se bude novì považovat za souèást po-

zemku, tudíž za vlastnictví toho, komu patøí pozemek. Tento vlastník bude 
muset nahradit osobì, která stavbu zøídila v dobré víøe (jednání v pøe-
svìdèení o oprávnìnosti èinu) veškeré náhrady spojené se stavbou, nebo 
mùže soud navrhnout odstranìní stavby na náklady toho, kdo stavbu na 
cizím pozemku zøídil. Pokud se prokáže, že ten, kdo postavil stavbu na 
cizím pozemku, jednal v dobré víøe, má tento vlastník stavby právo poža-
dovat po vlastníku pozemku, který o zøizování stavby vìdìl a bez zbyteè-
ného odkladu ji nezakázal, aby mu pozemek pøevedl za obvyklou cenu. 
Stejnì tak se mùže svého práva domáhat i vlastník a po zøizovateli stavby 
požadovat, aby pozemek koupil za obvyklou cenu. V pøípadì sporu však 
soud pøikáže pozemek do vlastnictví zøizovatele stavby a rozhodne o po-
vinnosti zaplatit vlastníku pozemku náhradu.

Pøedkupní právo
Tam, kde neexistuje jednota vlastnictví pozemku a na nìm stojící 

stavby, bude dle zákona platit pøedkupní právo pro vlastníka pozemku ke 
stavbì a rovnìž i pøedkupní právo vlastníka stavby k pozemku (popøípadì 
k pøíslušné èásti pozemku). Bude-li chtít jeden z vlastníkù disponovat stav-
bou èi pozemkem, bude mít povinnost nabídnout ji k odkoupení nejprve 
druhému vlastníkovi. Nebude-li pøedkupní právo využito, zùstane zacho-
váno a bude zatìžovat vìc i nadále. V pøípadì, že však toto právo bude 
využito (vlastník pozemku koupí stavbu na nìm umístìnou, èi vlastník 

stavby koupí pozemek, na nìmž stavba stojí), dojde k právnímu spojení 
obou vìcí a stavba se stane souèástí pozemku a pøedkupní právo zanik-
ne. Pokud bude stavba na cizím pozemku, nebo pozemek, na kterém cizí 
stavba, prodán bez ohledu na pøedkupní právo, nabyvatel nemovitosti 
mùže o nemovitost pøijít.

Opuštìná nemovitost propadne státu
Pokud se vlastník o svoji nemovitost nestará, má se za to, že ji opustil. 

Zatímco dosud v praxi platí, že opuštìné nemovitosti pøipadají obci, od 
ledna 2014 pøipadnou státu. Za opuštìnou nemovitost se považuje tehdy, 
pokud se o ni vlastník nestaral po dobu 10 let.

Èást stavby zasahuje na cizí pozemek
Pokud se zjistí (napø. kvùli špatnému zamìøení hranic pozemku), že 

malá èást stavby zøízená na vlastním pozemku zasahuje na pozemek cizí 
(tzv. pøestavek), stane se tato èást vlastnictvím zøizovatele stavby. Vlastní-
kovi pozemku však musí být vyplacena obvyklá cena za nabytý pozemek. 
Toto neplatí, pokud zøizovatel stavby nejednal v dobré víøe.

Zástavní právo
Zástavní právo upravuje nový obèanský zákoník velmi podrobnì 

a zlepšuje hlavnì pozici vìøitele. Doposud bylo napøíklad obvyklé, že 
zástavní právo k nemovitosti zùstávalo i po jeho zániku, zapsáno v ka-
tastru nemovitostí. Novì však bude možné požádat o výmaz starého 
zástavního práva z katastru nemovitostí. Pak se bude mít za to, že toto 
právo neexistuje.

Pøedkupní právo spoluvlastníkù
Zatím platí, že spoluvlastníci mají vùèi sobì navzájem zákonné pøed-

kupní právo. Novì však bude toto zákonné pøedkupní právo ohranièeno 
a zanikne uplynutím 1 roku ode dne nabytí úèinnosti nové normy, tedy 
v lednu 2015.

Smlouva o nájmu
Nájemní vztahy budou upraveny spíše ve prospìch nájemce. Novì 

nebude možno s nájemcem napøíklad dohodnout ve smlouvì ujednání 
o povinnosti zaplatit smluvní pokutu pøi porušení podmínek nájmu. Nový 
obèanský zákoník vychází z pøedpokladu, že nájemce má dostateènou 
oporu v jiných ustanoveních zákona. 

Pøevod majetku od nevlastníka
Neshoduje se skuteèný vlastník nemovitosti s tím, kdo je zapsaný 

v katastru nemovitostí? Skuteènost novì nahrává osobì, která je ve ve-
øejném seznamu zapsána. Pokud se skuteèný vlastník nedomáhá svých 
vlastnických práv, po 3 letech uplyne promlèecí lhùta, a vlastník zapsaný 
v katastru, jež nabyl majetek v dobré víøe, je právoplatným vlastníkem ma-
jetku. Odborníci proto radí: kontrolovat každé tøi roky katastr nemovitostí.

Zdroj:

Všichni makléøi sítì realitních kanceláøí IDEAL REALITY budou pøipra-
veni od 1. 1. 2014 pokraèovat ve své práci ve prospìch našich klientù 
s maximální odbornou péèí a s dobrou znalostí nového Obèanského 
zákoníku a dalších upravených pøedpisù, které se dotýkají èinnosti re-
alitní kanceláøe.
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Kompletní nabídku nemovitostí najdete na www.idealnet.cz

  k lasická realitní  èinnost  s  úplným odborným a právním ser visem
  prodej a pronájem  všech druhù nemovitost í ,  pr ivat izace bytového fondu
  naše služby zdarma  až do úplné real izace Vaší  zakázky
  rozsáhlá databáze zájemcù ,  vyhledávání nemovitost í  podle zadaných požadavkù
  oceòování nemovitost í ,  provádìní veøejných dražeb ,  real izace zástav,  konkurzy

Na trhu nemovitostí od roku 1991 

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

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

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

PRAHA

poboèky
inzertní  místa

Podìbrady Hradec Králové

Hoøice

Chlumec 
n.  Cidl .

Polièka

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

Kol ín

Svitavy

Èeská Tøebová

Hronov

Èer vený 
Kostelec

ideal-ph@idealnet.cz 222 230 566

ideal-po@idealnet.cz 325 615 249

nekola@idealnet.cz 603 234 176 ideal-hk@idealnet.cz 603 573 129 ideal-hk@idealnet.cz 603 156 462 ideal-hk@idealnet.cz 495 538 690

ideal-hk@idealnet.cz 495 538 690 ideal-rk@idealnet.cz  602 144 832 ideal-rk@idealnet.cz  602 144 832 ideal-na@idealnet.cz 603 165 971

ideal-nm@idealnet.cz 602 204 002 ideal-nm@idealnet.cz 602 204 002 ideal-pu@idealnet.cz 731 443 743 ideal-pu@idealnet.cz 731 443 743

Prodej ojedinìlé vily s vinohradem, Køivoklát
Pøízemí: hala, obytný prostor, jídelna s kuchyní, posi-
lovna, WC. Podkroví: hala, dvì koupelny, ètyøi ložnice, 
lodžie, pracovna, šatny. Dílna s terasou a krbem, dva 
sklípky, zahrada, vinohrad. 

informace o cenì v kanceláøi ev. è. 012556 

Prvorepubliková vila u kolonády v Podìbradech
Pøízemní s obytným podkrovím. Obsahuje 2 byty, pod-
lahová plocha cca 130 m2 + 2 pùdy.  Pùvodní stav, nut-
ná celková rekonstrukce. Pozemek celkem 458 m2. 
Ojedinìlá pøíležitost koupì v prestižní lokalitì.

cena: 6,40 mil. Kè ev.è. 031339

Historický dùm v Hradci Králové, ul. V Kopeèku
Dùm má 4 nadzemní podlaží a je celý podsklepen. 
Pøízemí je pronajato na obchod, v patrech je celkem 
6 vìtších bytù 1+kk, které jsou volné. Celková výmìra 
pozemku je 238 m2 a vzadu je cca 100 m2 pozemku. 
Nádherný výhled na katedrálu Sv.ducha.

informace o cenì v kanceláøi ev. è. 043646

Areál s komer. objektem, pozemek 6.958m2,  Hronov
komerènì-výrobní objekt s užit. plochou 2.000 m2 a 
pozemkem 6.958m2 v centrální èásti Hronova, Kudr-
náèova ul. v oploceném areálu, nyní potravináøská 
výrobna se stravováním. Bez technologie. Zajímavá 
nabídka v centru mìsta s možností komerènì-obchod-
ního využití.

cena: 3,5 mil. Kè ev.è. 043748

Stav. pozemek v Pamìtníku u Chlumce n.C., okr. HK
Stavební parcela uvnitø vesnické zástavby v malebné 
obci, 5 km jižnì od Chlumce n.C., u místní slepé as-
faltové komunikace, klidné místo, lesy, písníky. Dálnice 
D 11 cca 5 km. Vodovod , dešśová kanalizace a el. síś. 
Celková pl. poz. 4982 m2.

cena: 12 EUR za m2 ev. è. 043873

Dva rodinné domy s provozovnou v Opoènì, okr. RK,
v centru mìsta, Nádražní ul. Pøední dùm (moderniza-
ce 1970) døíve 2 obchody v pøízemí, v patøe byt  3+kk, 
pùda - možnost vestavby. Zadní objekt (pùvodní stav) 
byt 2+1 s pøísl. a bývalá èalounická dílna a sklad (cca 
85 m2). Dále vedlejší stavba (garáž, sklady), pozemek 
784 m2.

Cena: 2,90 mil. Kè ev.è. 043885

Nadstandardní rod. dùm Svob. Dvory, Hradec Králové
Postaveno 2000. Pøízemí 176 m2, podkroví 138 m2. 5 
pokojù, 3 koupelny s WC, vyb. kuchyò,jídelna, hala, ga-
ráž (2 auta). Topení: podlahové (plyn). Centr. vysavaè, 
kabeláž, klima. Okamžitì k nastìhování. Udržovaná. 
zahrada, aut. závlah. systém. Zahrada 843 m2. Lze i 
pronajmout za èástku 35 000 Kè/mìs.

cena: 6,7 mil. Kè ev. è. 043890

Stavební parcely v Týništi n. O. – ul. Podboøí
Parcely v okrajové èásti mìsta, zcela nová ètvrś, 20 
km východnì od Hradce Králové. Výmìry pozemkù 
od 600 m2. Na pozemky pøivedeny sítì - elektro, plyn, 
vodovod, kanalizace. POZOR – lokalita rozšíøena o tøi 
nové pozemky.

cena: 990 Kè za m2 ev.è. 150837

Rodinný dùm v Kostelci nad Orlicí, ul. Nerudova
Dùm v klidné èásti mìsta, pozemek 997 m2. Dispozice 
obsahuje 4 obytné místnosti, kuchyò, koupelnu, WC,  
chodbu, komoru a garáž. Na pozemku sklep, ovocné a 
okrasné porosty. Možnost okamžitého užívání.

cena: 1,9 mil. Kè ev.è. 151039

Rodinný dùm v klidné èásti Náchoda
Dùm sestává ze 4 obytných místností po 20 m2, bal-
konu, chodby, 2 WC, koupelny, skladu a kotelny v su-
terénu. Je podsklepen, opení ústøední kotlem plynovým 
i na pevná paliva, nové pøípojky.  Za domem garáž a 
zahrada. Pozemky celkem 523 m2.

cena: 1,35 mil. Kè ev.è. 180450

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

cena: 2,85 mil. Kè ev.è. 180465

Kompl.rekonstruovaný RD v atraktivní èásti Náchoda
RD-klidná èást-Plhov, v r.2010-celk. rekonstr.-nová 
støecha, okna, zateplení, rozvody, nadst. koupelny, WC, 
kuch. linky.. Disp. 2 byty se samost. vchody 2+1 a 2+kk, 
suterén- garáž, dílna, 2 sklepy, WC. Topení-z teplárny, 
voda veø.+studna, poz. 513m2.

informace o cenì v kanceláøi ev.è. 180482

Velký byt 2+1 v centru Pardubic
ve 4. nadzemním podlaží zdìného domu v ulici Hro-
novická. Byt je vyklizený, v pùvodním stavu, urèený k 
rekonstrukci. Podlahová plocha bytu je 91,5 m2. Ori-
entace bytu S-J. Parkování ve dvoøe domu. Zaøídíme 
úvìrování.

informace o cenì v kanceláøi ev. è. 29129

Byt 3+1 v Lázních Bohdanèi, Na Lužci
umístìný ve 2. NP zdìného domu v klidné èásti obce. 
Podl. pl. bytu je 103,35 m2 vè. sklepa o výmìøe 8,17 m2. 
Lodžie o výmìøe 2,87 m2. Okna bytu jsou orientována 
na JZ a SV. 11 let po kolaudaci, plastová okna. Plynový 
kotel na ohøev TV a topení.

cena: 1 911 975 Kè ev. è. 292302
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ideal-ph@idealnet.cz 222 230 566 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 nekola@idealnet.cz 603 234 176

nekola@idealnet.cz 603 234 176 ideal-hk@idealnet.cz 603 573 129

ideal-hk@idealnet.cz 603 573 129 ideal-hk@idealnet.cz 603 573 129 ideal-hk@idealnet.cz 603 156 462 ideal-hk@idealnet.cz 495 538 690

ideal-hk@idealnet.cz 495 538 690 ideal-rk@idealnet.cz  602 144 832 ideal-nm@idealnet.cz 602 204 002 ideal-nm@idealnet.cz 602 204 002

ideal-hk@idealnet.cz 495 538 690 ideal-hk@idealnet.cz 603 573 129
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Mezonet, 4+kk, 147 m2, Praha 6 - Dejvice
Stavba z r. 2007, autoøi projektu jsou Italští architekti. 
Dispozice: 5. patro, 64 m2, bez balkonu o 9,7 m2. 6. pa-
tro, hala, dvì koupelny a tøi pokoje. Celé podlaží 83 m2, 
bez terasy o 42,9 m2. MHD: 5 min. k metru Dejvice. 

informace o cenì v kanceláøi ev.è. 012543

Mezonet, 4+kk, 147 m2, Praha 6 - Dejvice
Umístìn v 1. patøe èinžovního domu z 30.let, bez vý-
tahu, spoleèná zahrada. Bytová jednotka je situována 
v nárožní èásti. Dispozice: pøedsíò, oddìlená komora, 
jídelna s kuch. koutem, koupelna, solo WC. Ložnice na 
Z stranu a obývací pokoj na S stranu. 

cena: 4,15 mil. Kè ev.è. 012553

Pronájem velkých bytù 3+1 a 2+1 v Podìbradech
Byty zvýšeném pøízemí a 3.NP zdìného domu v klid-
né ulici v lázeòském centru 200 m od kolonády. Jsou 
vybavený starší nkuch. linkou, vytápìní ústøední plyn. 
kotlem.

cena: 8 000 Kè mìsíènì ev.è. 031338

Pronájem luxusnì zaøíz. bytu 3+kk v Podìbradech
Obytný prostor s elegantní kuch. linkou se spotøebièi 
31,0 m2, 2 ložnice, nadstandardnì provedená koupel-
na s WC a vstupní hala. Parkovací místo ve dvoøe.

cena: 15 000 Kè mìsíènì ev.è. 031342

Pronájem, studentský byt 7 lùžek 
For rent 7 beds appartment for students in Podìbrady. 
Plnì vybavený nový byt 4+kk se 3 ložnicemi (3+2+2 
lùžka). V cenì veškeré energie a internet.

cena: 5 000 Kè za osobu mìsíènì ev.è. 031350

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

informace o cenì v kanceláøi ev.è. 043802

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

cena: 12.000 Kè mìsíènì  ev.è. 043843

Nový suteréní byt 2+1, 35m2, Hradec Kr.- Malšovice
Ve zrekonstr. cihlovém domì s vlastní zahradou, ul. Na 
Kotli, byty po kompletní rekonstrukci, nadstand. prove-
dení koupelny, v cenì nová kvalitní kuchyòská linka se 
zákl. spotøebièi, na výbìr 2+kk s plochou 30m2 a 2+1 
s plochou 35m2 umístìné v polosuterénu, zajištìné 
parkování.

cena: 1,3 mil. Kè ev.è. 043887

Nový byt 4+kk, 90m2, Hradec Král.- Malšovice
Ve zrekonstr. cihlovém domì s vlastní zahradou, ul. Na 
Kotli, byt v 1. nebo 2.podlaží po kompletní rekonstruk-
ci, nadstand. provedení koupelny, v cenì nová kvalitní 
kuch. linka se spotøebièi a vest. skøínì, zajištìné parko-
vání. Celkem 90m2.

cena: 3,15 mil. Kè ev.è. 043892

Nový podkrovní byt 4+kk, Hradec Král.- Malšovice
Ve zrekonstr. cihlovém domì s vlastní zahradou, ul. Na 
Kotli, kompletnì nový podkrovní byt(77m2) s úložným 
prostorem (18m2), klima, nadstand. koupelna, v cenì 
nová kvalitní kuchyòská linka se zákl. spotøebièi a ve-
stavìná skøíò v pøedsíni, zajištìné parkování. Celkem 
77m2+18m2.

cena: 3,5 mil. Kè ev.è. 043893

Prodej bytu 2+1, 56 m2, OV, Chlumec n.C.
Bytový zdìný objekt nedaleko centra mìsta, v klidné 
poloze. Nová støecha, stoupaèky, zateplení. Byt 2+1 ve 
IV. NP, nové zdìné jádro. Pùvodní okna pøed výmìnou, 
podlahy pùvodní parkety. V suterénu sklepní kóje 3 m2. 
Byt volný, ihned k dipozici.

cena: 890.000 Kè ev. è. 043894

Byt 1+1, OV, 63,7 m2, v centru Hradce Králové,
nedaleko hlavního nádraží ÈD, Kollárova ul. Byt ve 2. 
patøe budovy, modernizace budovy v roce 2007-8. 
Dispozice: pokoj (21,2 m2), obytná kuchynì (12,4 m2), 
pøedsíò, koupelna, WC, dále sklep (16,0 m2) - podla-
hová plocha celkem 63,7. Celková modernizace bytu 
2001, velmi dobrý stav. VOLNÝ IHNED!

Cena: 1,43 mil. Kè ev.è. 043903

Byt 3+1 (OV) s garáží, Riegrova, Hoøice, okr. JC
25 km SZ od Hr. Králové, cca 400 m od námìstí. U 
nemocnice, poblíž parku a bazénu. 2. patro (cihla). 
Dispozice: 3 pokoje, pøedsíò, kuchyò, koupelna, WC, 
balkón, sklep. Za domem k zahrádka a vlastní garáž. 
Dobrý stav. Klidné bydlení poblíž centra.

cena: 1,25 mil. Kè ev. è. 043906

Byt v klidném místì v Týništi nad Orlicí, ul. ÈSA
Byt ve zdìném domì, v okrajové èásti sídlištì, u lesa. 
Obchody, školka, koupalištì v tìsné blízkosti. Ve mìstì 
kompletní infrastruktura, snadná dopravní dostupnost 
Hradce Králové. Byt ve tøetím nadzemním podlaží. Užit-
ná plocha 65 m2.

cena: 750.0000 Kè ev.è. 150996

Pronájem bytù 1+1 až 3+1 v È.  Skalici, okres NA
Byty jsou s balkónem a nachází se v 1-8 NP zatepl. pa-
nelového domu. V bytech jsou nová plast. okna, oprave-
na je støecha a balkony, dùm má novou vlastní kotelnu. 
Nájemné a zálohy na služby jsou od 2.500+2.100,-Kè. 
Kauce je ve výši dvou nájmù.

cena: od 2 500 Kè za mìsíc ev.è. 180311

Nadstandartní byt 3+1 OV s garáží v N. Mìstì n/Met
Zdìný byt po rekonstr. (72 m2) na „Na Františku“, je s 
vel. balkónem a garáží. V bytì je nová koupelna s WC 
vèetnì všech rozvodù, kuch. linka se spotøebièi, nové 
podlahy-dlažba+plovoucí, plyn. kotel. Za domem klidná 
zahrada, zdìná garáž - 18 m2. 

cena: 1,499 mil. Kè ev.è. 180414

Prodej bytu 2+1 s lodžií v centru Podìbrad
Svìtlý byt v 5.NP. Dùm zateplený, vlastní kotelna, nový 
výtah a instalace. Byt v pùvodním stavu. BUS a vlakové 
nádraží, okraj kolonády cca 500 m. Výborné spojení do 
Prahy, nájezd na D11 4 km.

cena: 1,20 mil Kè ev.è. 031363

Nový mezonetový byt 4+kk v centru Hradce Králové,
klidná lokalita, nedaleko historického centra Hradce 
Králové (Tereziánský Dvùr), mezonetový byt ve 3. a 4. 
podlaží domu, výtah. Dispozice 4+kk s pøíslušenstvím, 
plocha celkem 97,19 m2 - 4 pokoje 31,0 m2, 16,5 m2, 
13,5 m2 a 11,8 m2, 2x terasa 9,5 m2 a 5,0 m2, balkon 
1,8 m2. VOLNÝ IHNED! 

cena: 4,85 mil. Kè ev.è. 043492

Družstevní byt 3+1L, K Hájku, Nová Paka, okr. JC
15 km SV od Jièína. JZ èást mìsta. 5. podlaží. Plocha: 
77 m2. Dùm z r. 1985. Nový výtah, vymìna oken a 
krytiny. Velmi dobrý stav. Dispozice: pøedsíò, kuchyò, 
3 pokoje, komora, koupelna, WC, lodžie a sklepní kóje. 
Nízká anuita. Lze pøevést do osobního vlastnictví. Par-
kování pøed domem. Poblíž obchod.

cena: 1,37 mil. Kè ev. è. 043858

Nový byt 3+kk, 80m2, Hradec Král.- Malšovice
Ve zrekonstr. cihlovém domì s vlastní zahradou, ul. Na 
Kotli, byt v 1. nebo 2.podlaží po kompletní rekonstruk-
ci, nadstand. provedení koupelny, v cenì nová kvalitní 
kuch. linka se spotøebièi a vest. skøínì, zajištìné parko-
vání. Celkem 80m2.

cena: 2,9 mil. Kè ev.è. 043886
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Byt 2+1 DV, Broumov, okr. Náchod
Slunný byt 2+1 - 62 m2 ve DV na sídlišti Spoøilov. BJ je 
umístìna v 5. NP, po rekonstrukci koupelny, kuchynì, 
podlah a lodžie, dále prošel dùm revitalizací - vstupní 
dveøe, okna, výtah, stoupaèky zateplení, støecha. Nízké 
provozní náklady na bydlení.

cena: 579 000 Kè ev.è. 180447

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

cena: 650 000 Kè k jednání ev.è. 180462

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

cena: 459 000 Kè ev.è. 180466

Zdìný byt 1+1 OV v pìkné lokalitì Nového Mìsta n/M
Byt (48 m2) s vel. lodžií v 1 NP zdìného domu, nedale-
ko centra, ale klidná èást. Má nízké náklady na provoz. 
Disp.: chodba, obývací pokoj a kuchyò - z obou pokojù 
vstupy na lodžii, koupelna s WC, komora, PP velký zdì-
ný  sklep + vìtší spol. prostory. 

cena: 690 000 Kè ev.è. 180474

Zdìný byt 2+1 OV v RD, kompl. rekonstr.,È.Skalice
Zdìný byt (40 m2) v pøízemí krajního øad. domu, poblíž 
námìstí. Je po celkové rekonstr.-zateplen, plast. okna, 
nové rozvody, vèetnì otop. tìles, podlahy, stropy, omít-
ky.. ÚT-plynové, samost. mìøení vody, el. energie i tope-
ní, nízké náklady na provoz. 

cena: 669 000 Kè ev.è. 180493

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

cena: 700 000 Kè ev. è. 29123

Byt 3+1 Pardubice, Polabiny
o podlahové ploše 70 m2 s lodžií, v 10. patøe panelové-
ho, kompletnì revitalizovaného, domu v ulici Grusova. 
Situovaný na západ, komora v patøe domu a sklep. Plo-
cha lodžie 7 m2. Okna osazena žaluziemi a sítìmi proti 
hmyzu. Jádro pùvodní, udržované.

informace o cenì v kanceláøi ev. è. 291262

Byt 4+1 v Lázních Bohdanèi, Na Lužci
umístìný v 1. NP zdìného domu v klidné èásti obce. 
Podl. pl. bytu je 129,75 m2 vè. sklepa o výmìøe 8,57 
m2. Okna bytu jsou orientována na JZ, SZ a SV. 11 let 
po kolaudaci, plastová okna. Plynový kotel na ohøev 
TV a topení.

cena: 2 400 375 Kè ev. è. 291277

Byt 2+1 v Lázních Bohdanèi, Na Lužci
umístìný v 1. NP zdìného domu v klidné èásti obce. 
Podl. pl. bytu je 78,84 m2 vè. sklepa o výmìøe 5,35 
m2. Okna bytu jsou orientována na JZ a SV. 11 let po 
kolaudaci, plastová okna. Plynový kotel na ohøev TV a 
topení.

cena: 1 458 540 Kè ev. è. 291278

Byt 3+1 v Lázních Bohdanèi, Na Lužci
umístìný ve 3. NP zdìného domu v klidné èásti obce. 
Podl. pl. bytu je 108,73 m2 vè. sklepa o výmìøe 5,77 m2. 
K disppozici dvì lodžie. Okna bytu jsou orientována na 
SZ, SV a JV. 11 let po kolaudaci, plastová okna. Plynový 
kotel na ohøev TV a topení.

cena: 2 011 505 Kè ev. è. 291281

Byt 3+1 Pardubice, Višòovka
byt ve tøetím patøe (4. NP) zdìného domu v ulici Pich-
lova. Podlahová plocha bytu je 65 m2, orientace bytu 
S-J. V pùvodním, ale velmi dobøe udržovaném stavu, k 
dispozici balkon a sklep. Plastová okna, dùm po zatep-
lení. Volný ihned.

cena: 8 500 Kè mìsíènì ev. è. 292300

Byt 2+kk Hradec Králové, Kukleny
Byt 2+kk v 1. NP zdìného domu o podlahové ploše 
65,8 m2. Orientace oken na východ. Vytápìní etážové 
na TP, ohøev vody el. bojlerem a prùtokovým ohøívaèem. 
K dispozici sklep a pùdní kóje. Za domem dvùr s mož-
ností parkování, možnost pronájmu zahrádky.

cena: 1 mil. Kè ev. è. 292303

Nájem bytu 1+1 Pardubice Židov
Velmi pìkný byt 1+1 v 1. NP rodinného domu v Pardubi-
cích, na Židovì. Podlahová plocha cca 43 m2, s balko-
nem, vlastní uzamèení. Byt je èásteènì zaøízený. Topení 
a ohøev vody vlastním plynovým kotlem. Parkování pøed 
domem. Volné ihned.

cena: 7 500 Kè mìsíènì ev. è. 292305

Pronájem mezonetu 6+1, 169 m2/G/T/Z, P8 Kyje
I. podlaží mezonetu, 4+1, 105 m2, (s jídelním koutem a 
kuchyní, koupelna s vanou), navazuje II. podlaží, øeše-
né dispoziènì jako 2+1, 64 m2 (pouze II. koupelna bez 
kk).  MHD: Bus (5 min. od domu).

cena: 29.000 Kè mìsíènì ev.è. 012518

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

cena: 33 000 Kè za mìsíc ev.è. 012531

Nájem bytu 3+1 Pardubice, Štrossova ulice
Byt 3+1 ve 2. patøe zdìného domu. Podlahová plocha 
cca 70 m2. Kuchyò a jeden pokoj situovány na východ 
- do dvora, dva pokoje na západ - do ulice. Nová plas-
tová okna. K dispozici kolárna, prádelna a sklep. Volné 
od øíjna 2013.

cena: 9 000 Kè mìsíènì ev. è. 292304
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Rodinný dùm v Hoøínìvsi, okr. HK
Pøízemní, nepodsklep. RD obsahuje velký byt 2+1 
s pøíslušenstvím, garáží, dílnou a skladem. Kopaná 
studna 9 m, zahrada se skleníkem. RD napojen na el. 
22O/380 V, vodovod, kanalizace pøes septik, plyn. Vy-
tápìní lokální plynové WAF. Celk. pl. 427 m2

cena: 840.000 Kè ev. è. 043808

Øad. RD se zahradou, Macharova ul. Hoøice, okr. Jièín
25 km SZ od Hr.Králové. JV od centra. Starší dùm, 
rekonstrukce: 1985. Dispozice: chodba, 2 pokoje, 
kuchyò, koupelna, WC, komora pod schody, spíž, prá-
delna-sklad, schodištì. Pùda (možnost vestavby). Vy-
tápìní: plynové (WAW) a elektro (aku kamna). Døevník. 
Pozemek: 385 m2. Lze ihned užívat.

cena: 1,46 mil. Kè ev. è. 043812

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

cena: 2,29 mil. Kè ev. è. 043901

Rodinný dùm v Dobrušce, ul. Z. Nejedlého
Dùm nedaleko centra mìsta, pozemek 683 m2. Dispo-
zice obsahuje 4 obytné místnosti, kuchyò, koupelnu, 
WC, chodbu, komoru. Plynové topení. Nutná rekon-
strukce. Volné ihned.

cena: 1,5 mil. Kè ev. è. 151041

Rezidence SENIOR - Týništì nad Orlicí - U Dubu
Levné a provoznì nízkonákladové domky 20 km vý-
chodnì od Hradce Králové. Užitná obytná plocha 63 
m2. Jsou øešeny bezbariérovì, s galerií, na vlastním 
pozemku, s pøedzahrádkou cca 47 m2. Ke každému 
domku parkovací místo 18 m2.

informace o cenì v kanceláøi ev.è. 151014

Rodinný dùm v Chlumci n.C.
Patrový, nepodsklep. RD v klidné poloze nedaleko 
centra mìsta. Obsahuje byt 3+1 s pøíslušenstvím. Veø. 
kanalizace, vodovod a el. síś. Plyn v dosahu. Vytáp. etá-
žové - el. pøímotopný kotel. Objekt volný, nutná moder-
nizace. Celk. pl. poz. 494 m2. 

cena: 1,6 mil. Kè ev. è. 043899

RD/chalupa 3+1/G, po rek., Heømánkovice u Broum.
RD/chalupa s terasou a velkou garáží po vnitøní 
rekonstrukci v krásné krajinì. 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 4.500m2.

cena: 1,99 mil. Kè ev.è. 043896

RD se 2 byty, poz. 787m2, Sedlice u Hr. Králové
Samostatný RD ve tvaru L s nástavbou z r. 1994 a 
využívaný jako 2 generaèní, v pøízemí byt 2+1 s pøísl. 
+ garáž, v patøe byt 4+1 s pøísl. + terasa, veškeré IS, 
vytápìní ÚT - plyn. Užitná plocha 314m2.Vhodné pro 
rodinné bydlení nebo i podnikání. Nutné úpravy.

cena: 1,19 mil. Kè ev.è. 043884

Nový rodinný dùm v Hoøicích, okr. Jièín,
24 km od Hradce Králové, atraktivní lokalita - jižní svahy 
v severní èásti Hoøic, Švestková ul. Dispozice 5+kk s 
pøíslušenstvím a terasou - podlahová plocha celkem 
165,07 m2 + terasa 11,85 m2. ÚT-podlahové topení. 
Pozemek celkem 912 m2, možnost krytého garážové-
ho stání/garáže.

Cena: 6,90 mil. Kè ev.è. 043875

RD pro bydlení/sídlo firmy, Hr. Králové - Kukleny
pøístupné a viditelné místo nedaleko centra, polovina 
vìtšího dvojdomu, nároží ul.Za Škodovkou/Køížkovské-
ho ul., pøi využití firmou možnost vybudování parkovištì 
na pozemku. V pøízemí 4+kk s pøíslušenstvím po èást. 
rekonstr., v patøe 4 pokoje urèené k rekonstrukci, bal-
kon.  Pozemek 382m2.

cena: 2,49 mil. Kè ev.è. 043865

Vesnické stavení v Labské Chrèici, okr. Pce
Klidná obec 13 km vých. od Kolína. Zákl. vybavenost v 
místì. Pøízemní, nepodsklepený objekt obsahuje chod-
bu, obytnou kuchyò, pokoj a koupelnu s WC. Navazuje 
zahrada s døevìnou kolnou. Pl. poz. 300 m2. Možno 
vestavìt podkroví. Vytáp. etážové-plyn.

cena: 880.000 Kè ev. è. 043524

Rekonst. RD s 1-3 byty velká zahrada Podìbrady
Pøízemí byt 2+1 s vlastním vstupem, 2 a 3.NP byt 5+1 
se tøemi koupelnami. V podkroví pokoj pro hosty. Celko-
vá užitná plocha 240 m?. Pozemek 2400 m?, lze jako 
2 stavební. Garáž.

cena: 8,95 mil. Kè ev.è. 031352

Pozemky s nabídkou výstavby RD 25 km od Prahy 
Pozemky urèené pro výstavbu RD ve Starém Vestci 1 
km od sjezdu z D11. 7 pozemkù 711-924 m2. Nabídka 
zástavby RD - kvalitních zateplených døevostaveb. RD 
od 957 950,- Kè bez DPH. 

cena: 880 Kè za m2 ev.è. 031364

RD s velkou zahradou v Hlubokém Dole u Kolína
Zdìný dùm velikosti 3+1 s menším suchým sklepem. 
Prostorná dispozice, velké svìtlé pokoje. Nutná celková 
modernizace vèetnì vybudování soc. zaøízení. Velký 
pùdní prostor vhodný pro vestavbu. Zahrada a vedlejší 
stavby. Pozemek celkem 1472 m2.

cena: 2,15 mil. Kè ev.è. 031270

Velký rekonstruovaný RD se 2-3 byty v Podìbradech
Pøízemí byt 2+1 s vlastním vstupem. 2 a 3.NP byt 5+1 
se 2 koupelnami, v podkroví pokoj pro hosty. Celková 
užitná plocha 240 m2. Za domem dvùr, dílna, skleník. 
Pozemek celkem 534 m3.

cena: 6,30 mil. Kè ev.è. 031337

Rodinný dùm v Týništi nad Orlicí, ul. V Sítinách
Dùm v klidné a vyhledávané ètvrti, u lesa, pozemek 
268 m2. Dispozice obsahuje v pøízemí kuchyò, ložnici, 
koupelnu, WC, halu, schodištì a tech. zázemí. V patøe 
obývací pokoj s terasou a krbem, pokoj a koupelna s 
WC. Na pozemku dílna.

cena: 1,65 mil. Kè ev.è. 151019

Dùm-prodejna, Husova ul. Hoøice, okr. Jièín
25 km SZ od Hr. Králové. Hlavní ulice, 300 m J od cen-
tra. Opraveno cca v r. 1992 na prodejnu. Dispozice: 
vstup, prodejna, chodba, sklad, WC, prùjezd. Pozemek: 
648 m2. Dobrá poloha (podnikání+bydlení).

cena: 1,8 mil. Kè ev. è. 043723

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

cena: 2,35 mil. Kè ev. è. 043770

Rodinný dùm se zahradou Jeøice, okr. Jièín
3,5 km JV od Hoøic a 20 km SZ od HK. Sam. dùm, 
rekonstr. v 60. letech. Dispozice: sklep, veranda, WC, 
chodba, koupelna, kuchyò, obývací pokoj, ložnice, spíž. 
V podkroví pokoj. Dále: kolna, dílna, palivo. Pozemek: 
1133 m2. Dobrý stav. Mùže ihned sloužit k celoroèní 
rekreaci nebo nenároènému bydlení.

cena: 1,09 mil. Kè ev. è. 043829

Rodinný dùm ve Stìžerách, okr. Hradec Králové,
5 km od centra Hradce Králové, na východním okraji 
obce. Pøízemní dùm z roku 1970, s podkrovím, pod-
sklepený. Dispozice obsahuje 2 byty s pøíslušenstvím 
- 3+1 a 3+kk (modernizace 1995), ÚT plyn.  Dále ga-
ráž (1980), dílna, prádelna, sklad, pozemek 664 m2. 
VOLNÉ IHNED!

informace o cenì v kanceláøi ev.è. 043855
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Rodinný dùm v Opoènì
Secesní vila z roku 1911. Disp.: 1PP – sklepy, chodba, 
schodištì, 1NP – vstup, schodištì, chodba, 4+1, kou-
pelna s WC, spíž, 2NP – schodištì, chodba, 2 pokoje, 
komora, koupelna s WC, pùdní prostory. Užitná plocha 
249 m2, obytná 189 m2. Pozemek 495 m2.

informace o cenì v kanceláøi ev. è. 29029

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

cena: 14 EU za m2 mìsíènì ev.è. 012527

Obchodní prostory 74 m2, P8 Sokolovská
Obchodní prostor v pøízemí s pohledem do ulice, veli-
kosti místností jsou 22 a 48 m2 (obì prùchozí s dvìma 
vstupy), dále z II. místnosti 22 m2 vstup do kuchyòky a 
WC. MHD: Metro Køižíkova.

cena: 16 EU za m2 mìsíènì v.è. 012529

Rodinný dùm se zahradou ve Vlèkovicích
k rekonstrukci cca 4 km JZ od Hradce Králové. Jedno-
podlažní s podkrovím vhodným k vestavbì. Sestává z 
chodby, dvou pokojù, kuchynì, komory, skladu a WC. 
Plastová okna. U domu zdìná garáž. Pozemek 560 m2. 
El. 220/380 V, plyn, vodovod, odpady do jímky.

informace o cenì v kanceláøi ev. è. 29029

Rozestavìný rodinný dùm v obci Srch
Nabízíme k prodeji rozestavìný rodinný dùm o dvou sa-
mostatných bytových jednotkách se dvìma garážemi 
na pozemku 882 m2. Užitná plocha jedné jednotky je 
cca 110 m2. K dispozici jsou všechny inženýrské sítì.

informace o cenì v kanceláøi ev. è. 29028

Rodinný dùm v Týništi nad Orlicí, ul. Turkova
Dùm v centru mìsta, vhodný i k podnikání. Obsahuje 
dvì bytové jednotky 5+1, každá o ploše 130 m2. Na 
pozemku dále bývalá stodola, vhodná jako sklad. Po-
zemek celkem 1.013 m2. Možnost okamžitého bydlení.

informace o cenì v kanceláøi ev.è. 151035

Rodinný dùm v Týništi nad Orlicí, ul. Zvoníèkova
Obsahuje bytovou jednotku 3+1, možnost rozšíøení do 
pùdního prostoru. Dùm situován v hezkém místì, v zá-
stavbì rodinných domù, v dobré dostupové vzdálenosti 
do støedu mìsta.  Plocha pozemku celkem 853 m2 .

cena: 1,6 mil. Kè ev.è. 151038

Rodinný dùm-usedlost, Hajnice u Trutnova
Tøi budovy (zast.pl.480 m2), klid. èást obce, nedaleko 
od Trutnova. Obyt. budova (4+1), budova s chlévy 
(nyní z èásti garáž) a vìtší stodola. Obyt. budova -po 
èást. rekonst.- plast. okna, nové rozvody vèetnì otop. 
tìles, kotel na TP... Poz. 2064 m2.

cena: 2,59 mil. Kè ev.è. 180486

Pronájem vybav. bytu 4+1 v RD, Nové Mìsto n. Met.
RD-atrakt. lokalita, krásná zahrada, ke každému pokoji 
balkon nebo terasa. 1 NP- veranda, koupelna s WC, vel. 
ob. pokoj s jídelnou+vstup na zahradu, kuchyò a spíž. 2 
NP- 3 pokoje. 3 NP- kuch. kout a 3 pokoje. V cenì garáž, 
na zahradì 2-3 park. stání.

cena: 12 000 Kè mìsíènì ev.è. 180381

Rodinný dùm Lipí u Náchoda
Novostavba RD. PENB-typ B, v developerském projektu 
(7 RD) v lokalitì Lipí u Náchoda. Bungalovy s užitnou 
plochou 123 m2 s dispozicí 5+kk s terasou a pozem-
kem 596-1.057 m2. Pøed vchodem do domu se nachá-
zí parkovací stání s pøístøeškem. Veškeré IS. 

cena: 3,699 mil. Kè ev.è. 180394

Rodinný dùm Lipí u Náchoda
Novostavba RD. PENB-typ B, v developerském projektu 
(7 RD) v lokalitì Lipí u Náchoda. Bungalovy s užitnou 
plochou 106 m2 s dispozicí 4+kk s terasou a pozem-
kem 596-1.057 m2. Pøed vchodem do domu se nachá-
zí parkovací stání s pøístøeškem. Veškeré IS. 

cena: 3,199 mil. Kè ev.è. 180416

Øadový RD v historické èásti Nového Mìsta nad Met.
RD (4+1) s poz. 338 m2 v centru mìsta-histor. èást, 
50 m od námìstí. Disp.: veranda, chodba, dva pokoje, 
kuchyò, koupelna, kotelna, spíž. 2 NP další dva pokoje, 
chodba se vstupem na balkón a podkr. úlož. prostory. 
Dùm je napojen na všechny inž. sítì.

cena: 890 000 Kè ev.è. 180427

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

cena: 900 000 Kè ev.è. 180451

Èást. zrekonstruovaný rodinný dùm ve Svatém Jiøí
nedaleko Chocnì. Citlivì provedená rekonstrukce obyt-
né èásti, dispozice obsahuje byt 3+1, dvì koupelny, 
tech. místnosti a pùvodní hospodáøské prostory. Plo-
cha pozemkù 1.788 m2. Celková užitná plocha domu 
140 m2. Možnost okamžitého bydlení.

cena: 1,65 mil. Kè ev.è. 151031

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

cena: 1,2 mil. Kè ev.è. 151024

Stylová vila v Týništi nad Orlicí, ul. T.G.M
S velkým pozemkem 2.304 m2. Dùm pøi frekventované 
místní komunikaci, vhodný k bydlení èi podnikání. Dis-
pozice obsahuje tøi prostorné místnosti , kuchyò záze-
mí, vedl. stavby. Zachovány nìkteré pùvodní historické 
prvky interiéru.

cena: 1,85 mil. Kè ev.è. 151027
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Objekt k podnikání Pardubice - Rosice nad Labem
Pronájem nebo prodej objektu k podnikání v uzavøe-
ném areálu v Pardubicích - Rosicích nad Labem. K 
dispozici 4 místnosti a chodba s kuchyòkou linkou. 3 
místnosti mají vlastní soc. zaøízení (umyvadlo, sprch. 
kout + WC). Topení el. pøímotopy.

informace o cenì v kanceláøi ev. è. 290545

Pronájem výrobní a skladovací haly, Láznì Bohdaneè
Dvojlodní hala s osvìtlenou rampou o výmìøe 100 + 
150 m2 v uzavøeném areálu se správcem. Vjezd kamio-
nù, možnost využití vysokozdvižního motorového vozí-
ku. Rozvod vzduchu ke strojùm 8 ATM. Topení ústøední 
- plyn. kotel, ohøev vody el. bojlerem.

informace o cenì v kanceláøi ev. è. 290558

Bývalý hostinec v Trnovì – Houdkovicích
Dùm ve støedu obce, celková výmìra pozemku 1.471 
m2, na pozemku budova hostince a stodola. Dispozice 
obsahuje pùvodní sál s pódiem, výèep a technické míst-
nosti. Zast. plocha cca 300 m2. Nutná rekonstrukce.

cena: 1,2 mil. Kè   ev.è. 151036

Pronájem kvalitních prostor v Dobrušce – Mìlèanech
Dvoupodlažní administrativní budova, s menším skla-
dovým zázemím. Objekt z vìtší èásti zaøízen kvalitním 
kanceláøským nábytkem a klimatizován. Celková užitná 
plocha cca 1.350 m2. Datové rozvody, plynové ÚT, EZS. 

cena: 40.000 Kè mìsíènì ev.è. 151040

Pronájem prodejny na námìstí v Podìbradech
Pøízemí komerèní budovy s výlohou na hlavním Jiøího 
námìstí. WC s umyvadlem a sklad. Celkem cca 85 m2. 
Vytápìní a vodné a stoèné hrazeny paušální èástkou 
3 000,- Kè/mìs.

cena: 28 000 Kè mìsíènì ev.è. 031360

Pronájem nebytového prostoru v centru Podìbrad.
Komerèní prostor v pøízemí novostavby 200 m od Jiøí-
ho námìstí a 100 m od obchodního domu, výkladce do 
frekventované ul. Husova. Celková plocha cca 95 m2. 
Parkování ve dvoøe. 

cena: 18 000 Kè mìsíènì ev.è. 031329

Objekt pro bydlení a podnikání v centru Podìbrad
Komerèní/rezidenèní budovy v historické èásti mìsta v 
sousedství Podìbradského zámku.Pozemek 338 m2, 
celková užitná plocha 328 m2. Budovy zrekonstruová-
ny, 5 samostatných prostor.

cena: 5,49 mil. Kè ev.è. 031355

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

Cena. info v kanceláøi ev. è. 043771

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

cena: 1,18 mil. Kè ev. è. 043605

Prodej pozemku pro kom. úèely, Pardubice, 11.543 m2 
Jedná se o lokalitu (Na spravedlnosti) v centru mìsta. 
Dle územního plánu mìsta smíšená zóna, možná byto-
vá výstavba, obchodní centrum, administrativa, služby, 
veøejná správa. Inženýrské sítì v místì.

cena: 32 mil. Kè ev. è.043832  

Prodej pozemku pro kom. úèely, Pardubice, 6.765 m2

Jedná se o lokalitu tzv. Prokopka, v centru mìsta. Po-
zemky jsou urèené pøedevším pro komerèní úèely. Je 
zpracována územní studie. Podle zámìrù mìsta, má 
zde vzniknou jakési druhé významné centrum Pardu-
bic. 

informace o cenì v kanceláøi ev. è. 043836

Výrobní/skladový areál (6.254m2), Smiøice u HK
12 km od HK s dostupností i pro kamiony, výrobní/
skladové haly s admin. a soc. zázemím,  trafost. ve 
vlastnictví ÈEZ a venkovní zpevnìná plocha. Haly - 2 
propojené lodì se svìtlíky (55x15m, výška 6m) a polo-
vièní loï (20x15m). Døíve døevovýroba a sklad. UP hal 
cca 2.000m2. Insolvence.

cena: 4,75 mil. Kè ev.è. 043823

Rekonstruovaný RD s nebyt. prostory, Hoøice, JC
25 km SZ od Hr. Králové; centrum, Palackého nám. Re-
konstrukce (r. 2000), nebyt. prostory v pøízemí (sport. 
studio 40 m2 a zázemí). V patøe velký byt, v podkroví 3 
pokoje, šatna, koupelna s vanou. Zimní zahrada a tera-
sa. Pozemek: 285 m2. Výborný stav, ihned k užívání. K 
podnikání a bydlení.

cena: 4,2 mil. Kè ev. è. 043852

Obchodnì provozní objekt v Novém Bydžovì
Pøízemní objekt v ul. Dr. M. Horákové po celk. rek. Objekt 
obsahuje uzavøený dvùr, dílny - montovny, kanceláøe a 
soc. zázemí. Nová krytina støechy, veškré sítì v objektu, 
vytápìní ÚT plynové, nová el. pøípojka. Objekt volný. 
Celk. pl. 886 m2.   

cena: 3,9 mil. Kè ev. è. 043870

Pronájem haly 1.000 m2+zpev. plochy HK-Slezské Pø.
Hala 55x18m, výška 12m, betonová podlaha, støešní 
svìtlíky, v hale vytápìná kanceláø, 2x vjezdová vrata 
(èelní a boèní) i pro kamiony, 24h pøístup, støežený are-
ál. K pronájmu též oplocená zpev. plocha 1.600m2 a 
dále panelová (2-4.000m2), možno i jednotlivì.

cena : 820 Kè za m2/rok ev.è. 043846

Dùm Husova ul. (4 byty a obchod), Hoøice, okr. JC
25 km SZ od Hr. Králové, v centru. Pronajatý obchod 
(cca 75 m2); sklad. Patro: tøi byty: 2+1, 2+1 a 1+1 
(celkem 156 m2). Podkroví: byt 4+1 (115 m2), pøed do-
konèením. Pozemek: 698 m2. Dobrý stav, mùže sloužit 
svému úèelu. K bydlení a podnikání.

cena: 5,5 mil. Kè ev. è. 043850

Pronájem kanceláøí,29-104m2,parking,HK-Všehrdova
v pøízemí rekonstr. domu, nároží ul. Všehrdova/Nerudo-
va, klidná lokalita nedaleko centra mìsta, parkovat lze 
zdarma u budovy mimo zónu ISP. Možno i po èástech, 
samostatná kanceláø (29m2) + další propojené kan-
celáøe a kuchyòka/sklad (17m2,24m2,20m2 a 14m2). 
Celkem 104m2.

cena: 1 350 Kè za m2 rok ev.è. 043898

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

informace o cenì v kanceláøi ev.è. 150998

Reprezentativní kanceláøe 251 m2, P8 Sokolovská
V 2. patøe domu s výtahem z r. 1886 vè. dvou park. 
stání. Užitná plocha: 450 m2, kanceláøská plocha 251 
m2, (èlenìno do tøí oddìlených sekcí). MHD: metro 
Køižíkova

cena: 10,5 EU za m2 mìsíènì ev.è. 012530

Reprezentativní kanceláøe 210 m2, P1 U radnice
V 1. patøe domu z 15.stol. vè. výtahu, plocha 210 m2, 
bez chodeb a tech. místností a soc. místnosti. Hala, WC 
oddìlené, kuchyòka. Pravá sekce 110 m2 a levá sekce 
102 m2. MHD: mùstek, Karlovo nám.

cena: 11  EU za m2 mìsíènì ev.è. 012532
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Parcela v rekreaèní zónì v Chlumci n.C., okr. HK
Zahrada v lokalitì zahrad a rekreace. Pl. pozemku 
1758 m2. Na parcele podezdívka pro stavbu chaty, dle 
ÚP možno až 100 m2. Dále malý rybníèek, rozvod vody 
na závlahu, stavební buòka, nové oplocení. El. proud 
220/380 V, vrtaná studna - 25 m. 

cena: 720.000 Kè ev. è. 043880

Parcela v rekreaèní zónì v Chlumci n.C., okr. HK
Zahrada na pìkném místì v lokalitì zahrad a rekrea-
ce. Pl. pozemku 1644 m2. Dle pøipravovaného ÚP zde 
bude možno postavit rekreaèní chatu do vel. až 95 m2. 
Parcela oplocena, el. 220/380 V, vrtaná studna - hl. 20 
m. Pøíjezd po veøejné komunikaci.  

cena: 490 Kèza m2 ev. è. 043895

Poslední staveb. pozemky pro RD v Bìlèi n./O. u HK
doprodej posledních dvou pozemkù se všemi IS pøí-
stupných po nových komunikacích v atraktivní lokalitì s 
MHD (è.17), území uprostøed pøírody, atypické pozem-
ky s výmìrou 1.864m2 a 2.064m2. Možnost individuál-
ní výstavby RD. Prodej od insol. správce.

cena: od  1 400 Kè za m2 ev.è. 043826

Stavební parcely v Mìníku u Nového Bydžova
Zajímavé, klidné místo na okraji dobøe vybavené obce. 
Na parcele chata ve špatném stavu. Prodej vcelku. Na 
hranici parcely plyn, kanalizace, vodovod, el. pøípojka. 
Ideální parcela pro atypický dùm v zeleni pro nároèné. 
Celková plocha 3920 m2.

cena: 295 Kè za m2 ev. è. 043860

Skladové prostory v centru Pardubic
Objekt skladových prostor s kanceláøí v ulici Na Staré 
poštì, náleží k nìmu pozemek o velikosti 914 m2. Jed-
no podzemní a tøí nadzemní podlaží, pøístøešek s ram-
pou, k dispozici nákladní výtah, napojení na všechny 
inženýrské sítì. Plocha cca 1200 m2.

informace o cenì v kanceláøi ev. è. 290569

Kanceláøské prostory v centru Pardubic
o výmìøe 80 m2. Jedná se o ètyøi místnosti, samostat-
nou koupelnu a WC v 1. patøe zdìného domu v ulici 
Kostelní. Nad rámec nájemného se hradí záloha na 
vodu 300,- Kè za mìsíc a spotøebovaná el. energie a 
plyn. Volné ihned.

informace o cenì v kanceláøi ev. è. 290568

Exkluzivní nebytové prostory v centru Pardubic
obchodní nebo kanceláøské, pøíp. prostory pro zdrav. 
støedisko, rehabilitaci, reprezentativní sídlo firmy nebo 
advokátní kanceláø. Celkem tøi místnosti se zázemím. 
Podlahová plocha 83 m2. Po kompletní nadstandardní 
rekonstrukci v r. 2009.

informace o cenì v kanceláøi ev. è. 29056

Pronájem skladové (výrobní) haly 6 km od Pardubic
Novì zrekonstruovaná, zateplená skladovací nebo vý-
robní 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 zaøí-
zení, kuchyòka a kanceláø. Pozemek 1389 m2.

informace o cenì v kanceláøi ev. è. 29056

Pozemek pro stavbu rod. domù v Káranicích, okr. HK
Obec 20 km záp. od Hradce Král., základní vybavenost, 
školka, koupalištì, dobré dopravní spojení. Veškeré sítì 
na hranici pozemkù. Pozemky urèené pro výstavbu níz-
kopodlažní bytové zástavby, drobné služby, øemesla. 
Prodej jako celek. Pl. 7.198 m2. 

cena: 310 Kè za m2 ev. è. 043028

Pozemek  v Jevanech (702 m2), okr. Praha - východ
atraktivní lokalita cca 30 km od Prahy. Pozemek v 
okrajové èásti Jevan, ulice U Vodárny. Dle platného ÚP 
možnost nízkopodlažní zástavby individuální rodinné 
domy, pøíp. rekreaèní objekty. Napojení na rozvod EL 
a na veøejný vodovod na hranici pozemku. Celková 
výmìra 702 m2.

cena: 718 650 Kè (dražba) ev.è. 043687

Poz. 779 m2 pro stavbu RD v Podìbradech-Žižkovì
Bývalá zahrada za RD urèená územním plánem pro 
zástavbu RD. Rozmìr cca 16 x 49 m, inženýrské sítì 
do 44 m. Hezké klidné místo.

cena: 2 590 Kè za m2 ev.è. 031357

Pozemky pro výstavbu RD u Lysé n/L 25 km od Prahy
pro výstavbu RD na okraji malé obce 25 km vých. od 
Prahy a 1 km od sjezdu z D11 Praha - Hradec Králo-
vé. Celkem 7 pozemkù výmìry 711 - 924 m2. Pøípojky 
kanalizace a el.

cena: 880 Kè za m2 ev.è. 031345

Pozemky k výst. RD s víceúèel. budovami v Náchodì
Pozemky (7.239 m2) se nacházejí nedaleko centra, v 
klidné èásti. Jsou svažité, ale slunné, vhodné k výstav-
bì RD a v cenì pozemkù je komerèní budova s využitím 
pro drobnou výrobu nebo skladování a podzemní bu-
dova (bunkr). Inženýr.sítì jsou na pozemku. 

cena: 499 Kè za m2 ev.è. 180367

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

cena: 380 Kè za m2 ev.è. 150876

Pozemek pro stavbu rod. domu v Lípì nad Orlicí
v pìkné, klidné obci 20 km východnì od Hradce Králo-
vé. Výmìra pozemku 957 m2. Pozemek v centru obce, 
v sousedství obecního úøadu, u fotbalového høištì. 
Možnost napojení na sítì, na pozemku studna.

cena: 600 Kè za m2 ev.è. 150962

Pozemky k výst. RD v okrese Náchod a Rychnov n/K
Atrakt. pozemky  se nacházejí v pìkných lokalitách 
Náchoda, N. Mìsta n/M, Bohuslavic, Rohenièek u È. 
Meziøíèí, Slavoòova, Jestøebí, È. Kostelce a jsou urèeny 
k zástavbì RD. Vìtšina inž. sítí je na hranici pozemku. 
Cena dle lokality k jednání.

cena: od 180 Kè za m2 ev.è. 180428
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Chcete prodat nemovitost? Volejte zdarma 800 282 282

ideal-nm@idealnet.cz 602 204 002 ideal-nm@idealnet.cz 602 204 002ideal-nm@idealnet.cz 602 204 002ideal-na@idealnet.cz  603 165 971

aulichova@idealnet.cz 732 257 957aulichova@idealnet.cz 732 257 957ideal-rk@idealnet.cz  602 144 832ideal-hk@idealnet.cz 603 156 462

ideal-hk@idealnet.cz 495 538 690

ideal-pu@idealnet.cz 731 443 743

ideal-pu@idealnet.cz 731 443 743ideal-nm@idealnet.cz 602 204 002

praha@idealnet.cz 222 230 566

ideal-nm@idealnet.cz 602 204 002

ideal-po@idealnet.cz 325 615 249

aulichova@idealnet.cz 732 257 957

ideal-hk@idealnet.cz 603 573 127 ideal-hk@idealnet.cz 495 538 690

ideal-pu@idealnet.cz 605 261 723ideal-pu@idealnet.cz 731 443 743

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

cena: 199 000 Kè ev.è. 180444

Vybav. chata v autokempu u Rozkoše,Èeská Skalice
Vìtší chata po rekonstr. na klidném místì se skládá ze 
3 místností, má krytou terasu, vlastní el. pøípojku (400 
V) a v cenì kompl. vybavení. V pøípadì pronájmu- pøí-
jem min. 50.000,-Kè za letní sezónu. Vybavení- sporák, 
kuch. linky, TV, DVD, lednice.. 

cena: 239 000 Kè ev.è. 180488

Kompl. vybavená, vìtší zdìná chata, N. Mìsto n/M
Chata o zast. pl. 44 m2 + poz.382 m2, v tìsné blízkosti 
lesa. Je z r.1981, loni èást. rekonstr.-nové nátìry fasády, 
støechy a okapù, nový komín. Disp: koupelna, WC, ob. 
pokoj s krbem, kuchyò. 2 NP-2 pokoje. PP-sklípek. Elek-
tro 400V, voda veø., jímka. 

cena: 869 000 Kè ev.è. 180487

Chata po rekonstrukci v Teplicích nad Met. 
Rekonstrukce v r.1999 - pøizdìny obvodové zdi, nové 
stropy, omítky, nerezová støecha, koupelna,  obklady, 
dlažby, kotel na LTO. Obsahuje kuchyni, jídelnu, 3 poko-
je s 8 lùžky, koupelnu, WC, komoru. V suterénu sklad, 
komora a kotelna. Pozemky 961 m2. 

cena: 1,9 mil. Kè ev.è. 180420

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

cena: 1,155 mil. Kè ev.è. 180393

Prodej chaty s pozemkem, Náchod 
Chata z roku 1985 s pozemkem 2.086 m2 v Náchodì 
u Rybárny, s výhledem na Branku. Možnost rozšíøení 
na RD. Stavba je zdìná z cihel, podsklepena, I. NP a 
podkroví. Zaveden vodovod, elektro. Kanalizace a ply-
novod cca 100 m. 

cena: dohodou ev.è. 180373

Obytné stavení v Køivicích u Týništì n. O
Dùm situován na návsi, s výhledem na místní kostel. 
Dùm v hodný k bydlení, nebo k rekreaèním úèelùm, 
krásné lesnaté okolí, Týništì n. O. - 2 km, Hradec Králo-
vé do 25 km. Pozemek celkem 497 m2. Zaveden plyn, 
elektro, vodovod.

cena : 550.000 Kè ev.è. 151023

Rekreaèní chata se zahradou v Chlumci n.C., okr. HK
Døevìná chata cca 2 km od centra mìsta. Post. 1975. 
Èást. podsklep. a malým obyt. podkrovím. K objektu 
pøistavìná dílna, kolna. El. 220/380 V, vlastní studna 
s el. èerpadlem. Suché WC s jímkou. Pl. poz. 1404 m2. 
Pøístup po zpevnìné veøejné cestì.

cena: 590.000 Kè ev. è. 043871

Rekreaèní chata Starobucké Debrné, Nemojov, okr. TU
5 km SZ od D. Králové n/L., osada „Amerika“. Hezké 
prostøedí. Velmi dobrý stav. Dispozice: suterén (skla-
dy, WC), pøízemí (veranda, 2 místnosti, kuchyòka, 
koupelna, WC), podkroví (2 ložnice). Sítì: vodovod, 
kanalizace (žumpa), elektøina. Topení: krbová kamna. 
Pozemek: 381 m2. Pro rodinnou rekreaci.

cena: 790 000 Kè ev. è. 043772

Pozemek ke stavbì rekreaèního objektu
v krásném prostøedí v blízkosti obce Bystré. Výmìra 
1557 m2. V létì možnost turistiky, cykloturistiky, hou-
baøení, v zimì možnost lyžování v blízkých Orlických 
horách. Dobruška cca 10 km. Pøístup po obecné komu-
nikaci, z IS k dispozici elektøina.

informace o cenì v kanceláøi ev. è. 290338

Pozemek ke stavbì RD v obci Srch
Prodej stavebního pozemku urèeného ke stavbì sa-
mostatného rodinného domu v obci Srch. Všechny 
inženýrské sítì k dispozici. Výmìra pozemku je 917 m2. 
Srch - moderní obec, 7 km od Pardubic, v místì MŠ, ZŠ, 
MHD Pardubice.

informace o cenì v kanceláøi ev. è. 290319

Pozemek pro výstavbu RD a zahrádky v Èeské Skalici
Rovinatý pozemek o výmìøe až 5000 m2 je urèen k 
zástavbì RD a pro zahrádkáøské kolonie. Dle zájmu 
mùže být geom. plánem rozdìlen na menší parcely. 
Inženýrské sítì vedou z èásti pøes pozemek, popø. jsou 
u pozemku. Pøíjezd po mìstské komunikaci. 

cena: od 100 Kè za m2 ev.è. 180463

Rekreaèní dùm s pozemkem 1700 m2, Libèice n.Vl.
Pozemek 2 min. chùze od stanice Libèice nad Vlta-
vou, Letky.Terén pøevážnì rovinný, velikost domu 68 
m2.Dispozice 2+kk s oddìlenou místností koupelny a 
WC. Sítì: elektøina, plyn, vodovod.

cena: 2,875 mil. Kè ev.è. 012511

Pozemek pro výstavbu RD v centru N. Mìsta n/Metují
Atrakt. pozemek (772 m2) nedaleko centra, ale klidná 
èást, urèen k výstavbì RD. Dle urbanistické studie mìs-
ta bude pøíjezd k pozemku zajištìn veø. komunikací a to 
vèetnì inženýr. sítí. V pøípadì zájmu mùže být odpro-
dán pozemek až o výmìøe 1.545 m2. 

cena: 790 Kè za m2 ev.è. 180483

RD - chalupa ve Strenicích u Mladé Boleslavi
na okraji menší obce 10 km od Mladé Boleslavi. V 
pøízemí obytná kuchynì, pokoj, pøedsíò, koupelna a 
WC, v nedokonèeném podkroví 2 ložnice. Hezké místo 
vhodné pro rekreaci.

cena: 980 000 Kè ev.è. 031351

Stavební pozemek k výstavbì RD o výmìøe 1137 m2 
v lukrativní lokalitì Nové Dvory Trutnov. Pøístup na po-
zemek je ze zpevnìné komunikace. Obèanská dostup-
nost velmi dobrá. Centrum mìsta cca 2 km. IS v místì. 
Financování pomùžeme zajistit. 

cena: 920 Kè za m2 ev.è. 180496

Rekreaèní chalupa v Litoboøi, okr. Náchod,
nedaleko Babièèina údolí. Dùm po èásteèné rekon-
strukci (2007), nová pùdní vestavba (2010).  Dispozi-
ce obsahuje: svìtnice, 2 pokoje, koupelna, WC, sklepy, 
v podkroví 2 samostatné apartmány s koupelnou. 
Pozemek 1402 m2. Vhodné k rekreaci i k celoroènímu 
bydlení.

informace o cenì v kanceláøi ev.è. 043629

Domek-chalupa Boøice u Hroch. Týnce, okr. Chrudim
12 km JV od PU, JZ okraj obce. Disp.: pøedsíò, spíž, ku-
chyò, 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

Pozemek ke stavbì RD Pardubice, Svítkov
Nabízíme k prodeji pozemek k výstavbì rodinného 
domu v klidné èásti Pardubic, mìstské èásti Svítkov. 
Výmìra pozemku 866 m2, k dispozici elektøina, plyn, 
vodovod, kanalizace. Více informací u realitního mak-
léøe.

informace o cenì v kanceláøi ev. è. 290345

Pozemek ke stavbì prùmyslového objektu
v prùmyslové zónì Lhotka v Pelhøimovì. Výmìra po-
zemku èiní 2580 m2. K dispozici projektová dokumen-
tace k výrobnímu areálu, který se skládá z prodejní, 
administrativní, výrobní a skladové èásti spolu s pravo-
mocným stavebním povolením.

informace o cenì v kanceláøi ev. è. 290341
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Nemovitosti v síti INTERNET
N a  t o m t o  m í s t ì  m o n i t o r u j e m e  è á s t  n a š í  n a b í d k y  n e m ov i t o s t í ,  k t e ré  j s o u 
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n e m ov i t o s t e m  n a j d e t e  n a  h t t p : / / w w w. i d e a l n e t . c z

Co už nekoupíteRodinné domy

031296 Usedlost se 2 rekonstruovanými byty v Netøebicích 2,90 mil. ideal-po@idealnet.cz 325 615 249

043609 Rozestavìný rodinný dùm Lukavec u Hoøic, okres Jièín 620 000 ideal-hk@idealnet.cz  495 538 690

043612 Dùm Husova ulice, Hoøice, okres Jièín 2,4 mil. ideal-hk@idealnet.cz  495 538 690

043675 Domek se zahradou Ostromìø-Sylvárùv Újezd, okr. Jièín 595 000 ideal-hk@idealnet.cz  495 538 690

043697 Øadový RD se 2 byty, Jiráskova ul. Hoøice, okr. Jièín 1,99 mil. ideal-hk@idealnet.cz  495 538 690

150993 Nové øadové domky v Týništi nad Orlicí – Podboøí 1,99 mil. ideal-rk@idealnet.cz 602 144 832

180314 Hrubá stavba RD (9+1), Benešov u Broumova, okr.NA 559 000 Kè ideal-nm@idealnet.cz 602 204 002

150994 Velký rozestavìný dùm v Èastolovicích, ul. Široká 2,9 mil. ideal-rk@idealnet.cz 602 144 832

Byty

043756 Zdìný byt 3+1 v OV, Husova ul,, Hoøice, okr. Jièín 1,29 mil. ideal-hk@idealnet.cz  495 538 690

043872 Pronájem bytu 4+1 (120 m2), terasa, HK - Goèárova tø. 11 000/mìs landa@idealnet.cz 603 573 129

Chaty , chalupy, rekreace

043667 Nové apartmány Dolní Morava, okr. Ústí nad Orlicí info v RK ideal-hk@idealnet.cz 603 573 127

043754 Rozestavìná chata se zahradou v Chlumci n.C., okr. HK 790 000  ideal-hk@idealnet.cz 603 573 127

290413  Chalupa Nahoøany Dolsko  info v RK ideal-pu@idealnet.cz  731 443 743

Komerèní nemovitosti

012492 Repre. kanceláøe 101 m2, P1 U Novomìstské radnice 11/EU/m2/mìs ideal-ph@idealnet.cz 222 230 566

012493 Repre. kanceláøe 109 m2, P1 U Novomìstské radnice 11/EU/m2/mìs ideal-ph@idealnet.cz 222 230 566

012503 Kanceláøe 255 m2, P4 Nusle, u nám. Bratøí Synkù 35 767/mìs ideal-ph@idealnet.cz 222 230 566

012525 Neb. prostory, 132 m2 kanceláøí, P3, Žerotínova 39 800/mìs ideal-ph@idealnet.cz 222 230 566

180467 Pronájem kanceláøí a skladù v centru Broumova 1200 Kè/m2/rok ideal-nm@idealnet.cz 602 204 002

043727 Dùm u námìstí v Broumovì, okr. Náchod info v RK ideal-hk@idealnet.cz 603 573 127

043878 Pronájem areálu v Lochenicích, okr. HK 15 000 Kè/mìs ideal-hk@idealnet.cz 603 573 127

043807 Skladovací hala v Chlumci n.C., okr. HK 3,9 mil. ideal-hk@idealnet.cz 603 573 127

290570  Pronájem skladù 1200 m2 Pardubice 20 000 Kè/mìs ideal-pu@idealnet.cz  605 261 723

290566  Pronájem nebyt. prostor centrum Pardubic 20 000 Kè/mìs ideal-pu@idealnet.cz  731 443 743

Pozemky

031160 Atraktivní pozemek pro zástavbu RD ve Skvròovì 400 Kè/m2 ideal-po@idealnet.cz 325 615 249

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

031240 Pozemek pro RD v Nebovidech-Hlubokém Dole u Kolína 950 Kè/m2 ideal-po@idealnet.cz 325 615 249

031330 Pozemek pro stavbu RD v Kutné Hoøe – Kaòku  1800 Kè/m2 ideal-po@idealnet.cz 325 615 249

043430 Pozemky pro stavbu RD v Hradci Králové - Kuklenách info v RK ideal-hk@idealnet.cz 603 573 127

043668 Pozemky pro výstavbu nových RD v Divci, okr. HK info v RK ideal-hk@idealnet.cz 603 573 127

150907 Území pro stavbu rod. domù ve Žïáru nad Orlicí 200/m2 ideal-rk@idealnet.cz 602 144 832

150998 Pozemek pro stavbu rodinného domu v Oèelicích  300/m2 ideal-rk@idealnet.cz 602 144 832

151001 Stavební parcela v Liènì, Na Drahách, okr. RK 370/m2 ideal-rk@idealnet.cz 602 144 832

151030 Pozemek pro stavbu rodinného domu ve Svatém Jiøí  200/m2 ideal-rk@idealnet.cz 602 144 832

180398 Pozemek se zapoèatou stavbou chaty,Nové Mìsto n/M 129 000 Kè ideal-nm@idealnet.cz 602 204 002

180419 Pozemek pro výstavbu RD, Støevaè, okr. Jièín 245 Kè/m2 aulichova@idealnet.cz 732 257 957

180476 Pozemek pro výstavbu 2 RD, Èeská Skalice, okr. NA 500 Kè/m2 aulichova@idealnet.cz 732 257 957

180477 Pozemek výhledovì-výstavba RD, Provodov okr.NA 500 Kè/m2 aulichova@idealnet.cz 732 257 957

180478 Pozemek pro výstavbu RD, Miskolezy, okr.NA 415 Kè/m2 aulichova@idealnet.cz 732 257 957

290328  Stavební pozemky v Srchu, sítì k dispozici 1500 Kè/m2 ideal-pu@idealnet.cz  731 443 743

290347  Stavební pozemky Pardubice, Svítkov 1800 Kè/m2  ideal-pu@idealnet.cz  605 261 723

Ostatní

180494 Prodej zdìné garáže (24 m2) v Èerveném Kostelci 115 000 Kè ideal-nm@idealnet.cz 602 204 002

290608  Pronájem garáže v Pardubicích 1000 Kè/mìs ideal-pu@idealnet.cz 731 443 743

Dùm s obchodem, Hoøice

Dùm s nebytovými prostory v centru HK

Nový byt 2+kk (56 m2), HK – Malšovice  

Byt 3+kk (59 m2) v Hradci Králové

Rodinný dùm v Hradišśku II., okr. Kolín 

Èinžovní dùm v historické èásti HK

Nedokonèená novostavba RD, Nahoøany 
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Na trhu nemovitostí od roku 1991 – vsaïte na tradici a úspìšnost
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  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 nejsledovanìjších realitních portálech v ÈR - Sreality.cz, Reality.cz, Reality.idnes.cz, Èeské reality.cz,

RBreality.cz, Realityèechy.cz, ARKCR.cz ...
  IDEAL REALITY Hradec Králové - èlen Asociace realitních kanceláøí ÈR a Evropského klubu realitních kanceláøí

Na trhu nemovitostí od roku 1991

PRAHA

Chcete  prodat nemovitost? Volejte zdarma zelenou linku 800 282 282
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