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Cihlový dům z roku 1998 byl ve stejném roce kolaudován. Má sedlovou střechu, střešní krytina
je bonnský šindel. Dům je zděný, obvodové nosné zdi vystavěny z cihelných tvarovek typu
Porotherm tl. 49 cm. Příčky v podkroví jsou sádrokartonové. Schodiště je ze železobetonu, kdy
stupně jsou osazeny dřevěnými stupnicemi. Stropy jsou z desek Hurdis se šikmými čely do I
nosníků, stejně je řešen i strop nad garáží (pod úložným podkrovím). Okna jsou plastová
s izolačním dvojsklem, v podkroví doplněná střešními okny Velux. Všechny místnosti, kromě
skladu pod schody, jsou tedy přímo větratelné okny. Vnitřní dveře v předsíni, v obývacím
pokoji a v kuchyni jsou dřevěné, masiv. Kolem domu je chodníček ze zámkové dlažby, prostor
v okolí bazénu je vydlážděn dlaždicemi do maltového lože. Střecha nad jihozápadní částí tvoří
přesah a je doplněna markýzou.
Dům se nachází se na rovinatém oploceném pozemku se vzrostlými stromy i trávníkem,
zahrada je udržovaná, s opravdu velkým soukromím, a to nejen kvůli zeleni, ale i kvůli umístění
a orientaci okolních domů. V zahradní části je dřevěný zahradní domek pro zahradní potřeby
a bazénovou technologii.
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Dům je vytápěn plynem (kotel), ohřev TUV je zajištěn elektrickým bojlerem. Dům je tedy
napojen na veřejný vodovod, veřejnou jednotnou kanalizaci (splašková a dešťová)
a na plynovod. V obývacím pokoji je otevřený krb. V domě jsou čidla zabezpečovacího
systému, lze připojit na centrální zabezpečovací pult.
Vjezd na pozemek z asfaltové komunikace je zajištěn elektricky poháněnou posuvnou branou.
Na pozemku jsou 2 parkovací stání. Dvojgaráž má sekční vrata na elektrický pohon. Součástí
garáže je i výklenek fungující jako dílna. Nad prostorem garáže je po výklopných schodech
přístupný podkrovní úložný prostor s podchodnou výškou, který je také přístupný z horního
patra domu.
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