
+ 420 739 301 764

Jsme sehraný tým, pomůžeme i vám

www.Andrejsi-Zackova.cz

+ 420 777 217 232

+ 420 739 301 764

Jsme sehraný tým, pomůžeme i vám

www.Andrejsi-Zackova.cz

+ 420 777 217 232
G8 Reality

 

 

www.Andrejsi-Zackova.cz 
  
  

 

 

 
 

Rodinné sídlo 5+1 + wellness, Milín/ Stěžov 

  TECHNICKÉ INFORMACE  
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- Cihlový, zateplený dům s dřevěným podkrovím 
- Okna plastová v dřevěném dekoru 
- Dřevěná podlaha prostorné terasy 
- Elektrická sauna pro cca 4-5 osob 
- Vířivka 
- Kvalitní dřevěný bar se společenskou místností a pípou 
- Velmi prostorná garáž 

 
Pozemek o velikosti 4786 m2. Zastavěná plocha domu: 107 m2, kompletní rekonstrukce v roce 2015, užitná 
plocha domu cca 198 m2. 
Zastavěná plocha garáže s dílnou: 135 m2, užitná plocha 119 m2. Kompletní rekonstrukce domu i garáže v roce 
2015. 
Garáž má 2x elektricky poháněná sekční vrata, zavedena elektřina, voda, kanalizace, voda je vyvedena 
kohoutkem i na fasádu garáže. 
 
Letní zastřešené posezení s grilem. 
Přístřešek pro venkovní posezení poblíž domu, nyní využívaný především jako dřevník. 
Venkovní krytý bazén se zázemím. 
Místo s přípravou pro tenisový kurt (odborně vybudovaný podklad, osvětlení, možnost ukotvení sítě), dnes 
možnost hrát volejbal, fotbal, badminton. Stačí doplnit jen svrchní vrstvu hřiště.  
Parkovací stání pro několik aut. 
Udržovaná vzrostlá zahrada. 
 
 
Voda je zajištěna studnou, do domu je přivedena elektřina. Odpad byl původně řešen septikem. Dnes je zde 
povolená a postavená malá domácí ČOV s přepadem do původního septiku. 
Vytápění domu zajišťuje tepelné čerpadlo vzduch-vzduch, v místnostech jsou radiátory, v koupelnách 
podlahové topení i žebřík. Krb v obývacím prostoru funguje jako doplňkový zdroj tepla a pomocí řízené 
cirkulace pohání teplo do spodního patra, které pomáhá vyhřívat. 
V technické místnosti v suterénu najdete vnitřní jednotku tepelného čerpadla, úpravnu vody, vodárnu, kamna 
na tuhá paliva.  
Zabezpečovací systém celé nemovitosti (obou budov) je připojen na centrální pult ochrany. 
 
Obecní udržovaná cesta. 
 


