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Litomyšl – 9. května
Prodej prostoru pro vestavbu jedné bytové jednotky v byt. domě na ulici 9. května. Přibližná 
výměra 161 m2, využitelná plocha cca 135–140 m2. Napojení na všechny sítě je možné.  
Výborná lokalita cca 500 m od centra, MHD a autobusové nádraží 100 m. Klidná lokalita, 
příjemné prostředí. Bližší informace v RK.

 603 473 108   ENB G

Litomyšl – Nedošín
Prodej domu s garáží a zahradou s výhledem k Nedošínskému háji. V přízemí 2+1, v podkroví 
1+kk. Napojeno na plyn (ÚT na plyn, kotel z r. 2020), elektřinu, veřejný vodovod a kanalizaci. 
Pozemky celkem: 887 m2. Zajímavé místo k trvalému žití nebo k rekreaci. K užívání od  
1. 5. 2021. 

 606 032 861   ENB G

Litomyšl – Lány
Prodej zrekonstruovaného bytu 3+kk (129 m2 + půda) se dvěma balkony ve II. NP prvorepub-
likové vily. Byt je částečně vybavený. Nabízí se možnost rozšíření o další pokoj. Vytápění 
ústřední plynovým kotlem, možnost kombinace s krbovými kamny. Atypické bydlení pro ná-
ročné s vlastní zahradou a velkým soukromím. 

 603 473 108   ENB G
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Cena: 4 500 000 Kč

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

Litomyšl
Prodej panelového bytu 2+1 (70 m2) v pů-
vodním stavu. Pokoje 21 m2, komora. Více 
informací pouze osobně či telefonicky. 

 603 473 108 ENB C/103

Litomyšl
Prodej řadového rodinného domu 4+1 s ga-
ráží, sklepy, zahrádkou ke kompletní re-
konstrukci. Více informací pouze osobně či 
telefonicky.

 603 473 108 ENB G
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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

Horky
Prodej venkovského stavení se dvorem a stodolou v původním stavu, určené k celkové rekon-
strukci (obytná část spíše k demolici) nebo výstavbě nového RD. Napojeno na elektro,  
na hranici pozemku plynová přípojka (HUP) a voda. Pozemky celkem 862 m2. Malebná obec  
k trvalému žití nebo k rekreaci mezi městy Litomyšl, Vysoké Mýto a Choceň.   

 606 032 861 ENB G

1402 Cena: 1 590 000 Kč 
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V novém roce 2021 Vám přejeme stálé zdraví a mnoho důvodů 
k přirozené radosti ze života. Budeme rádi, když nám zachováte 

důvěru a v případě potřeby využijete služeb naší realitní kanceláře.

NABÍDNĚTE 
K PRODEJI 
• byty 
• rodinné
 domky
• chalupy
• pozemky 
• venkovská 
 stavení…

Neveřejné zakázky

Místo 
pro Vaši 

nemovitost



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). Soci-
ální zařízení na podlaží. Možnost pronájmu 
parkovacího místa. Volné ihned. 

 603 473 108   ENB G

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: 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 Aktuálně

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

Dovolujeme si Vás upozornit, že pokud jste v roce 2020 koupili, prodali, zdědili, 
dostali darem apod. nemovité věci, je nutné podat v průběhu měsíce ledna 2021 
daňové přiznání. S ohledem na současnou situaci finanční úřad žádá omezit 
osobní kontakt a doporučuje využít telefonní linku příslušného finančního  
úřadu, kde jsou zaměstnanci připraveni Vám s vyplněním pomoci po telefonu  
nebo dle dohody.

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
Pronájem atraktivního bytu 4+kk (100 m2) 
ve III. NP měšťanského domu na Braune-
rově nám. Pokoje na sebe navazují, mo-
derní kuchyně i koupelna. Volné ihned. 

 603 473 108  ENB G  

1570 Cena: 12 000 Kč + E

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 – Mariánská
Pronájem komerčních prostor cca 16 m2  
v přízemí  v centru města. 1 místnost se 
soc. zařízením – kancelář, kontaktní místo, 
kosmetika, masáže.

 603 473 108   ENB G

1489 1583Cena: 12 000 Kč/měs.+E Cena: 4 000 Kč/měsíc + E

VÝ
RAZ

NÁ

SL
EV

A

Litomyšl – Smetanovo náměstí
Pronájem obchodních prostor s výlohou, cca 77 m2. Vstupní prodejní prostor 18 m2, hlavní 
prodejní část 25 m2, zadní část 30 m2, malý sklad, soc. zařízení. Ideální pro obchod, kontaktní 
místo, kanceláře. Podlaha keramická dlažba, atraktivní klenby. Vytápění plynovým kotlem, 
vlastní odečty elektro a plynu. Volné ihned. 

 603 473 108   ENB G

1584 Cena: 23 000 Kč/měsíc + energie


