
Němčice (okr. SY) – údolí do Končin
Prodej dřevěné chaty 1+1 s terasou, nad 
Končinským potokem, po celk. rekonstrukci 
(rok 2016). Relax v přírodě do 5 min. od Li-
tomyšle. Není připojení na elektro a vodu.  

 606 032 861    

Litomyšl – Lány
Prodej pozemku o výměře 1 190 m2 pro byd-
lení s výhledem do přírody a na litomyšlský 
zámek. Sítě v těsné blízkosti hranice po-
zemku. Přístup po pozemku ve vlast. Města.

 606 032 861

Dolní Újezd
Bezbariérové bydlení 3+kk s rovinatou za-
hradou 768 m2 v centru obce. Napojení na 
plyn, elektro, vodovod a kanalizaci. Zají-
mavé místo, výborně vybavená obec.

 606 032 861 ENB G

1509

15231485

Cena: 390 000 Kč

Cena: 1 290 000 KčCena: 1 850 000 Kč

Litomyšl – V. K. Jeřábka 
Prodej rodinného domu 3+1 na Záhradi, 10 minut od náměstí. Rovinatá slunná zahrada 
351 m2, předzahrádka 93 m2, zastavěná plocha 229 m2, klenutý sklípek, kolna na nářadí. Na-
pojeno na všechny sítě, ÚT na plyn (kotel Dakon 2005), střešní krytina z roku 2000, vhodná 
rekonstrukce.

 603 473 108   ENB G

Litomyšl – Nerudova 
Prodej dvoupodlažního objektu se 2 byty, zázemím, půdním prostorem, zahradou a garáží  
v centru města. Byt v přízemí 3+1 + další 2 pokoje, v patře byt 5+1. Vhodné jako investice, 
vlastní bydlení nebo bydlení s podnikáním, zřízení ordinace, služeb, provozovny. Napojení na 
všechny sítě, vytápění ústřední. Pozemky celkem 332 m2. 

 603 473 108   ENB G

1545 1520Cena: informace v RK Cena: informace v RK
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Litomyšl – Matěje Kuděje
Prodej rodinného domu 4+kk v atraktivním prostředí – přímý výhled na zámek. ÚT plyn, okna 
dřevěná, střešní okna VELUX, zimní zahrady, dvě koupelny, z obývacího pokoje terasa, 
okrasná zahrada (332 m2). Dřevostavba se zateplením, 2 sklepy, tech. místnost, garáž. 
 

 603 473 108   ENB D/218

Osík u Litomyšle
Prodej parcel k bydlení v nově vznikající zástavbě a v těsné blízkosti centra obce. Výměra 
parcel od cca 1 000 m2 do cca 1 600 m2. Nyní probíhá příprava na dovedení sítí (plyn, elektřina, 
veř. vodovod a kanalizace) včetně příjezdové komunikace. Výhodná poloha pro bydlení v obci 
v blízkosti Litomyšle. 

 606 032 861   

1506 1534Cena: 4 950 000 Kč Cena: 1 200 Kč/m2

Olomouc – Náves Svobody
Prodej bytu 2+kk po celk. rekonstrukci v os. 
vlastnictví, v panel. domě po komplet. revi-
talizaci. Příjemná část velkoměsta s  obč. 
vybaveností, pohodlný dojezd do centra.   

 728 080 947 ENB C/112

1512 Cena: 2 350 000 Kč
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Místo 
pro Vaši 

nemovitost Litomyšl – Na Lánech
Prodej RD s obchodními prostory, atraktivní 
bytovou jednotkou 5+kk, uzavřeným dvo-
rem, garáží, suterénem s klenbovými 
stropy a zahradou v lokalitě U Jána.

 603 473 108   ENB G 

1246 Cena: informace v RK

Cerekvice nad Loučnou
Prodej objektu na návsi. Napojení na elek-
tro, přípojka veřej. vodovodu u domu, uza-
vřený dvůr (428 m2). Pozemky 891 m2. Velmi 
kvalitní občanská vybavenost obce.   

 606 032 861 ENB G

1402 Cena: 1 590 000 Kč 

by
dl

en
í 

s p
od

nik
án

ím

Svitavy – Riegrova
Prodej RD 4+kk, se zahrádkou, novostavba 
nedaleko centra města. Hrubá stavba nebo 
dokončený dům dle Vašich představ. Poho-
dlné bydlení ve výhodné lokalitě.

 728 080 947 ENB C/162

1233 Cena: informace v RK

hřbitov

ZŠ



Brno – Štýřice, Renneská tř. 
Pronájem vybaveného bytu 2+kk (47 m2)  
s balkonem ve II. NP v blízkosti centra 
města a Spielberk office. Velmi vhodné pro 
manažery nebo malou rodinu. Volné ihned. 

 728 080 947       ENB C/126

Litomyšl – Mariánská
Pronájem komerčních prostor cca 20 m2  
v přízemí. Místnost se soc. zařízením – pro 
kancelář, kontaktní místo, kosmetiku, ma-
sáže. Volné ihned. Peněžitá jistota 2 nájmy. 

 603 473 108   ENB G

Litomyšl – Smetanovo náměstí
Pronájem obchodních prostor o ploše 50 m2 
– bývalé Hudebniny. Prodejna 28 m2, sklad, 
sociální zařízení. Velká výloha, bezbarié-
rový vstup.   

 603 473 108  ENB G  

Litomyšl – Braunerovo náměstí
Pronájem prostor pro obchod, provozovnu či 
kanceláře ve II. NP v obchodním domě v his-
torickém centru. Výměra 167 m2 – lze rozdě-
lit na 2 prostory (92 a 75 m2). Volné ihned.

 603 473 108   ENB G

1547 1544

1542

1313Cena: 12 450 Kč + energie Cena: 4 000 Kč/měs. + E 

Smetanovo nám. 120
570 01 Litomyšl

Certifikovaná 
realitní a znalecká 
kancelář

tel.: 461 612 670-1 :: 728 080 947
reality@consultvk.cz :: www.consultvk.cz

Cena: informace v RK

Cena: 1 200 Kč/m2/rok + E

Nabídněte k prodeji byty, rodinné domky, 
chalupy, pozemky, venkovská stavení…

Více informací 
na našem webu

www.consultvk.cz

Litomyšl – Smetanovo náměstí
Pronájem kanceláře 52 m2 ve II. NP. Dům po 
rekonstrukci v r. 2004. ÚT na plyn, soc. zá-
zemí společné na podlaží. Zajímavé a re-
prezentativní místo v centru města.  

 606 032 861   ENB G

1507 Cena: 8 500 Kč/měs. + E

Prodávejte s námi
makléři regionální realitní kanceláře, která má své jméno a tradici od roku 1992

CONSULT VK Litomyšl, s.r.o. – váš krok správným směrem

Vladimír Karlík
majitel a jednatel RK

 602 351 480

Markéta Karlíková
majitelka a jednatelka RK

 728 080 947

Bc. Lenka Lorencová
makléřka

 603 473 108

Jana Svobodová
makléřka

 606 032 861
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Kdo může mluvit do vzhledu vašeho domu?
Kupujete-li pozemek, často již máte vysněný, či přímo vybraný vzhled domu, 
který na něm bude stát. Ne vždy se ale musí podařit prosadit právě takový 
typ stavby, jaký jste si vybrali. Zabránit vám v tom může regulační plán. 
A nejen on.     

Litomyšl – Smetanovo náměstí
Pronájem obchodních prostor 75 m2, podl. 
plocha celkem 140 m2, uzavřený dvorek. 
Vhodné pro prodejnu, ateliér, sídlo firmy. 
Vstup z náměstí nebo z ulice Mariánská.   

 603 473 108  ENB G  

1502 Cena: 25 000 Kč/měsíc
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Litomyšl – U Černého orla
Pronájem hostince se 2 lokály (50 míst), 
divadelním sálem s jevištěm pro cca 120 
osob. Výčep, přípravna, sklady, sociální zá-
zemí, využitelný dvorek. Volné ihned.     

 603 473 108  ENB G  

1463 Cena: 15 000 Kč/měs.+E
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Litomyšl – centrum
Pronájem nebyt. prostor 15 m2 pro obchod či 
kancelář na Smetanově nám. naproti poště. 
Podlaha – keramická dlažba, prosklené plo-
chy jako výloha. Volné od 1. 1. 2020. 

 603 473 108  ENB G  

1497 Cena: 8 000 Kč/měsíc


