
Lubná u Poličky – les
Prodej lesních pozemků o výměře 17 330 m2 
v blízkosti obce Lubná, ve směru na obec 
Široký Důl. Převážně jehličnatý les (smrk, 
borovice), stáří lesa cca 70–80 let.

 606 032 861

Litomyšl – U Školek
Prodej zděného bytu 3+1 (78 m2) s balko-
nem ve II. NP. Byt je připravený na kom-
pletní rekonstrukci. Klidné místo k bydlení 
ve velmi atraktivní lokalitě.

 603 473 108 ENB G

15651564

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    

1509 Cena k jednání: 290 000 KčCena: informace v RKCena: informace v RK

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

1545 Cena: informace v RK
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Chmelík – polosamota 
Prodej RD 3+1 s výhledem do údolí, se stodolou. Ústřední topení na tuhá paliva, napojeno 
na elektřinu a obecní vodovod, odpady svedeny do jímky. Potenciál v dokončení domu  
v podkroví s pavlačí. Zahrada 2 378 m2, pozemky celkem 2 807 m2. Zajímavé místo pro trvalé 
bydlení i rekreaci.

 606 032 861 ENB F/350

Řetová
Prodej stavení o dispozici 4+2kk s letním pokojem v podkroví, uzavřeným dvorkem, stodolou  
a zahradou o výměře 2 951 m2. Topení lokální na tuhá paliva, plyn není, napojeno na elek-
třinu a veřejný vodovod, odpady svedeny do jímky na vývoz. Stavení je vhodné i pro soužití 
generací.

 606 032 861 ENB G

1561 1562Cena: 1 790 000 Kč Cena: 1 750 000 Kč

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 
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Osík u Litomyšle
Prodej pozemků k bydlení (možný výběr ze 7) v nově vznikající zástavbě v centru obce.  
Výměra parcel od cca 1 100 m2 do cca 1 400 m2, volné: č. 1, 2, 3, 6, 7, 13 a 14. Nyní probíhá 
příprava na dovedení sítí (plyn, elektřina, veřejný vodovod a kanalizace) včetně příjezdové 
komunikace. Výhodná poloha pro bydlení v obci a v blízkosti Litomyšle.

 606 032 861   Vizualizace je zrcadlově otočena.

1534 Cena: 1 200 Kč/m2
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Litomyšl – Cihelna
Prodej zděné garáže z roku cca 1976. Vnitřní 
rozměry 2,66 × 5,50 m, sv. výška 2,52 m, vjezd 
ve vratech š. 2,24 m. Plechová výklop. vrata, 
betonová podlaha, police, elektro 220 V. 

 603 473 108   

1554 Cena: 243 150 Kč
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Litomyšl – Pohodlí
Prodej zavedeného areálu na ploše 8 644 m2 pro obchod, výrobu a skladování v okrajové části 
obce. Součástí areálu jsou 2 stávající stavby se zázemím pro personál a zpevněné plochy 
včetně příjezdu. Hlavní objekt je napojen na plyn, elektřinu a veř. vodovod, odpady jsou 
svedeny do septiků. Nezávisle na sobě mohou fungovat obě stavby. Výhodná poloha areálu.

 606 032 861 ENB G

1559 Cena: informace v RK
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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

Litomyšl – za poštou
Pronájem prodejny 22 m2 na frekventované 
ulici Havlíčkova. Vhodné pro obchod, kance-
lář nebo provozovnu. Součástí sklad 12 m2, 
WC. Volné ihned. 

 603 473 108   ENB G

Litomyšl – Bělidla
Pronájem kanceláře o ploše 20 m2 ve III. NP 
v komerční budově (naproti Albertu). Soc. 
zařízení na podlaží. Možnost pronájmu 
park. místa. Volná od 1. 11. 2020 (i dříve). 

 603 473 108   ENB G

1313

15631558

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: 1 200 Kč/m2/rok + E

Cena: 7 000 Kč/měsícCena: 3 600 Kč/měsíc

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

Více informací 
na našem webu

www.consultvk.cz
v sekci 

Realitní novinky

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

Stavební řízení směřuje k plné digitalizaci, 
zprůhlednění a zrychlení stavebních povolení
Vláda v pondělí 24. srpna 2020 schválila nový stavební zákon. Zásadním cílem nového 
stavebního zákona je zrychlení povolování staveb. Stavebník by měl získat stavební 
povolení do 1 roku. Zákon nyní putuje do Poslanecké sněmovny.    

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/měs.+E
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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 ihned. 

 603 473 108  ENB G  

1497 Cena: 6 000 Kč/měsíc

Bohuňovice
Pronájem nezateplené haly 20×40 m ke 
skladování v areálu ZD. Pro vstup 3× vrata 
4×4 m. Po dohodě možnost užívat techn. 
váhu v těsné blízkosti. Volné ihned.

 606 032 861   ENB G

Litomyšl – Vodní Valy
Pronájem bytu 3+1 (100 m2). Pokoje jsou 
průchozí, okna plastová, podlahy parkety, 
nový plynový kotel. V koupelně vana, WC 
samostatně. Možnost užívat park. místo.

 603 473 108   ENB G

1489 1526Cena: 12 000 Kč/měs.+E Cena: 10 000 Kč + E 
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