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Rodinný dům 5-6 +kk, Mníšek pod Brdy 

  TECHNICKÉ INFORMACE  
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- místo se skvělou dopravní dostupností do Prahy (PID na Smíchovské nádraží je vzdálená 5 min chůze) 
- nízkoenergetická panelová, zateplená dřevostavba (PENB-B), sedlová střecha s izolační folií, betonovou 

taškou, dřevěná euro okna, interiérové dveře dýhované 
- elektřina 3x60 A, 380 V 
- kanalizace obecní v ulice 
- dům nyní využívá vodu ze studny, obecní vodovod v ulici – přípojka vody zavedena do domu a čeká jen 

na propojení 
- svod dešťové vody do samostatné nádrže 
- Vytápění domu je teplovodní s ohřevem vody elektrokotlem: topná tělesa jsou konvektory v podlaze 

pod okny, dále podlahové rozvody vytápění s digitálním termostatem v koupelnách a kuchyni, 
v koupelnách dále otopné žebříky s dodatečnou elektrickou patronou pro použití i v letních měsících. 
Vytápění je rozděleno do dvou samostatných okruhů, dle pater domu. 

- dodatečné vytápění: oboustranně prosklený krb, obsluhuje se ze zimní zahrady (maximální komfort 
a čistota v obývacím prostoru) 

- Dům má nucené větrání, které je zajištěno centrální vzduchotechnickou jednotkou s rekuperací 
(výměník tepla). Rozvody vzduchotechniky jsou vedeny podlahami do všech místností, vyústění je 
v podlahových konvektorech. 

- Ohřev TUV je zajištěn v 1000 l elektrickém zásobníku teplé užitkové vody s výměníkem napojeným 
na solární trubicové kolektory instalované na střeše domu. Rozvody TUV v interiéru jsou cirkulační, 
což zajišťuje velkou úsporu vody, jejíž ohřev je téměř celoročně zajištěn v dostatečném množství 
ze solárního zdroje. 

 
- V domě jsou 4 samostatné toalety, 2 koupelny, prostorná technická místnost přístupná z interiéru 

i z venčí, malý sklípek pod domem, úklidová místnost, odvětrávaná komora. V průchozích místnostech 
jsou zabudovaná čidla na pohyb pro aktivaci osvětlení. 

- Dům má dva samostatné vchody – přízemí a patro po vnějším schodišti. 
- Jižní mírný svah pozemku naskýtá opravdový komfort a nejlepší možnou orientaci. Pozemek je oplocen, 

jsou zde 2 zpevněná parkovací stání a v domě dvojgaráž s elektricky ovládanými sekčními vraty. 
- Rok výstavby i kolaudace je 2007, dům byl dokončován postupně. V roce 2018 byl nově vyvložkovaný 

komín, položeny nové dlažby a nové vinylové plovoucí podlahy v interiéru, vybudovaná nová pojezdová 
brána a vstupní branka, nová zámková dlažba, a také byly povedeny úpravy odvodňovacích žlabů. 
 

- Na pozemku je vystavěn základ pro venkovní bazén, je zde vrtaná 30 m hluboká studna s dostatečnou 
vydatností, také zázemí pro zahradu – přísřešky pro uložení nářadí i sklad dřeva. 

 

Možnost využití domu/ pozemku: 
- 6 +kk 
- 5 +kk s prostornou šatnou 
- V patře je samostatný funkční prostor propojený s interiérem domu, přitom se samostatným vchodem 

po vnějším schodišti. Možnost využití – kancelář, vejminek, prostor pro hosty. 
- Dům lze rozdělit na dva samostatné byty. 
- Každé podlaží lze využívat samostatně – samostatné venkovní schodiště, topení má 2 větve – zvlášť 

přízemí, zvlášť patro, technická místnost v přízemí je oddělená od zbytku domu a je přístupná i zvenku 
- tedy i pro horní podlaží je zajištěn samostatný přístup. 

- Ve 2NP jsou tři prostorné pokoje vždy s balkonem, nebo terasou a nezbytné sociální zázemí (koupelna 
a 2 oddělené toalety). 

- Celý pozemek tvoří dva samostatné stavební pozemky (dvě parcelní čísla) – možnost výstavby dalšího 
menšího domu. 
 

 


