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Trstěnice u Litomyšle
Prodej RD ideálního k rekreaci, popř. k trvalému bydlení. Zastavěná plocha cca 40 m2, tři 
podlaží – v suterénu kuchyně a WC, v přízemí zádveří, obytná místnost, koupelna, kuchyňka, 
v podkroví 3 menší pokoje. Zahrada 1 434 m2, zděná kolna na nářadí. Napojení na veřejný 
vodovod, vytápění el. přímotopy, jímka. Absolutní soukromí.

 603 473 108   ENB G 

Vysoké Mýto – Rašínova
Prodej dvougenerační vily se 2 garážemi a zahradou. Dispozice 3+kk v I. NP, 4+kk ve II. NP  
k využití pro bydlení s podnikáním nebo pro generační soužití. Napojeno na elektřinu, veř. vo-
dovod a kanalizaci. ÚT na tuhá paliva (možnost instalace krbových kamen). K vile náleží za-
hrada o výměře 661 m2. Velmi příjemné prostředí v dostupnosti centra, obč. vybavenosti, služeb.

 606 032 861   ENB G 

Janov
Prodej pozemku 998 m2 pro bydlení v údolí obce. Součástí je zděná garáž a kolna. Orientace 
na jihovýchod. Napojení na sítě (plyn, elektřina a veřejný vodovod) ze stávající zástavby, 
odpady bude třeba svést do domácí ČOV. Přístup po obecní asfaltové komunikaci. Dle územ-
ního plánu určeno jako rezerva bydlení ve staré zástavbě. 

 606 032 861   ENB G 

Dolní Újezd – rodinný dům s garáží a zahradou v centru obce
Prodej  vícepodlažního domu o dispozici 3+1 (zast. plocha: 124 m2).V I. NP se nachází kuchyň 
s navazujícím obývacím pokojem a koupelna s WC, ve II. NP 2 pokoje a  vstup na půdu. Dům 
je podsklepen, v suterénu je umístěna kotelna, prádelna. Topení ústřední na tuhá paliva + 
krbová kamna. Napojeno na elektro, veřejný vodovod a obecní  kanalizaci. HUP před domem. 

 606 032 861  ENB G

Banín 
Prodej areálu k podnikání na ploše 11 647 m2, jehož součástí jsou 3 haly, venkovní prostran-
ství a vlastní příjezd. Hala I. (vhodná pro výrobu) je napojena na el. energii (2×40 A, rezerva 
na 250 kVA) a veřejný vodovod. Hala II. má přípojku na el. energii a hala III. je bez připojení na 
energie (vhodná pro skladování). Mezi městy Svitavy–Brno.

 606 032 861  ENB G
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Cena: 2 200 000 Kč 

Cena: informace v RK

Cena: 1 490 000 Kč

Cena: 2 650 000 Kč

Cena: 12 900 000 Kč

09
2021

Hala I.

Hala I.

Hala II.

Hala II.
Hala III.

Hala III.

Vendolí 
Prodej zděné garáže. Otevírací vrata, při-
pojení na elektřinu (nyní odpojeno), beto-
nová podlaha – staveb. parcela: 54 m2,  
z toho zast. plocha cca 26 m2 (4,60 × 5,60 m2).   

 606 032 861  ENB G 

1636 Cena: 170 000 Kč

Cerekvice nad Loučnou 
Prodej objektu pro bydlení s podnikáním na 
návsi. Možnost napojení objektu na veškeré 
sítě, uzavřený dvůr (428 m2). Pozemky cel-
kem: 891 m2.

 606 032 861   ENB G  

1402 Cena: 1 890 000 Kč

Využijte služeb spolehlivé kanceláře, 
která působí v Litomyšli již od roku 1992. 
Vytvoříme soutěžní prostředí a prodáme 
Vaši nemovitost za nejvýhodnější možné ceny.



Litomyšl – Smetanovo náměstí 
Plně vybavený apartmán s terasou pro 
krátkodobý pronájem. Kuchyně s obývacím 
pokojem, ložnice s dvoulůžkem a přistýlkou. 
Kuch. linka se spotřebiči, soc. zařízení.

 603 473 108   ENB G

Litomyšl – Bělidla
Pronájem klimatizované kanceláře (36 m2) ve II. NP v adm. budově u Alberta. Na podlaze 
koberec, okna plastová s žaluziemi, vestavěné skříně. WC ženy a WC muži na podlaží.  
Možnost parkování za 200 Kč/měsíc. Energie + služby 2 200 Kč + DPH/měsíc. Volné ihned.
 

 603 473 108   ENB G/251

1620 1610Cena: 20 000 Kč/měsíc

Smetanovo nám. 120
570 01 Litomyšl

Certifikovaná 
realitní kancelář

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

Cena: 4 800 Kč/měs.+E

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

Litomyšl – Smetanovo náměstí 
Pronájem nebytových prostor s možností 
bydlení – úprava prostoru po domluvě  
s nájemcem. Celkem cca 80 m2. Předsíň, so-
ciální zařízení, hlavní místnost 47 m2.   

 603 473 108   ENB G

1619 Cena: informace v RK

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

Interní aukce pro nás nejsou žádnou novinkou
V případě, že o nemovitost projeví zájem více klientů, vidíme jako nejspravedlivější a nejefektivnější řešení 
formu otevřené aukce s nastavením jasných pravidel. Nikomu nestraníme, vybereme pro prodávající nejvý-
hodnější nabídku dle jejich požadavků. Vždy dosáhneme podstatně vyšších cen, než když si majitelé nemo-
vitost prodávají sami, a to i po započtení naší odměny.
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Litomyšl – Toulovcovo náměstí 
Pronájem nebytových prostor vhodných pro prodejnu, kancelář, sídlo firmy. Vstup z náměstí 
přímo do provozovny. Plocha cca 100 m2 + sklad. Sociální zařízení pro ženy a muže, ku-
chyňka, zabezpečovací zařízení. Možnost využití veřejného parkování v bezprostřední 
blízkosti. 

 603 473 108   ENB G 

1635 Cena: 20 000 Kč/měs.+E
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