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Technické informace 

 
 
Velikost pozemku  1.156 m2 
Velikost zahrady  980 m2 
Celkový stav nemovitosti Velmi dobrý 
Energetická náročnost  kategorie B – velmi úsporná – 72,3 kWh/(m2·rok) 
Materiál    cihla 
Počet podlaží   4, z toho jedno podzemní 
Počet bytů   1, možno využívat jako byty 2 (podkroví lze užívat jako samostatný 

byt 3+kk) 
Pozice domu   samostatně stojící dům poblíž centra obce, orientace oken 
     a terasy je do klidu zahrad 
Elektroinstalace   230 V/ 400 V 
Zdroj vytápění   ústřední, plynový kotel 
Zdroj vody   obecní vodovod 
Kanalizace   obecní kanalizace 
Terasy    krytá terasa v přízemí, 2 prostorné terasy v 1.patře 
Parkovací stání   2 prostorná, vejdou se minimálně 3 vozy 
 
 
Jedná se o samostatný objekt rodinného domu (dále jen RD), který prošel v roce 2015 - 2016 
rozsáhlou kompletní rekonstrukcí a přístavbou. Pozemek je přístupný ze SZ strany, z veřejné 
komunikace. Pozemek je rovinatý, udržovaný, se vzrostlými stromy. Je zde studna užívaná 
pro zalévání zahrady. RD je napojen na veřejnou elektrickou síť, kanalizaci, vodovodní řad 
a plynovod. 
 
Do uličního oplocení je integrovaná vjezdová posuvná elektricky ovládaná brána, vstupní branka, 
elektroměrný a plynoměrný pilíř. Uliční oplocení je tvořené stěnou z betonových pohledových 
tvarovek. Oplocení k sousedním pozemkům je dřevěné plaňkové mezi ocelové sloupky s nízkou 
podezdívkou z betonových tvarovek. Z přístupové komunikace je vjezdovou bránou a brankou vstup 
na zpevněnou parkovací plochu a přístupový chodník z dlažebních kostek. Objekt RD je umístěn 
v na severní hranici pozemku. Na východní straně navazuje na RD krytá terasa, jejíž zastřešení tvoří 
terasu v 1. patře. 
 
Exteriéry jsou upravené a materiálově odpovídají soudobým standardům. Okolo domu je proveden 
okapový chodník ze štěrkového lože. Na severní části RD je okapový chodník z betonových dlaždic. 
V okapovém chodníku jižní strany domu jsou revizní vstupy do drenáže instalované po obvodu RD. 
Dále typové plastové anglické dvorky s odvodněním do trativodu, kryté ocelovými rošty. 
Fasáda je tvořena tepelně izolační omítkou s finální tenkovrstvou vrstvou omítkou. Zádveří 
je opatřeno dřevěným vodorovným obkladem. 
Na východní straně RD přiléhá k domu zastřešená terasa z ocelodřevěné konstrukce, jejíž střecha 
tvoří jednu ze dvou teras pro 1. patro RD. Objekt zastřešené terasy je opatřen dřevěným obkladem. 
Jako nášlapná vrstva na podlaze jsou terasová prkna z dřevoplastu. Druhá terasa v 1. patře je na 
střeše přístavby zádveří, je zde venkovní jednotka klimatizace, vnitřní jednotka je v podkroví domu. 
 
Střecha je sedlová z šablon Cembrit. Hromosvod je na RD instalován, vedený po povrchu fasády. 
Okapy a dešťové svody RD jsou kruhové z pozinkovaného plechu, osazené u paty obvodového 
zdiva lapači dešťových naplavenin. Dešťové vody jsou dále svedené do trativodu na pozemku. 
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Dům má půdorys obdélníku s přístavbou zádveří ze západní strany, na východní straně na RD 
navazuje zastřešená terasa. RD má tří nadzemní podlaží se sedlovou střechou a je částečně 
podsklepen.  
V přízemí je zádveří, pracovna, obývací pokoj s jídelnou a kuchyňským koutem, koupelna s WC. 
V patře je samostatný pokoj, koupelna s WC a oddělené apartmá - ložnice, koupelna, šatna a 
prádelna (technická místnost). V podkroví je prostor, který lze využít jako samostatný byt - obývací 
pokoj, ložnice, dětský pokoj, koupelna s WC, v obývací části je kuchyňská linka. V suterénu domu 
je úložný prostor. Jednotlivá podlaží spojuje domovní schodiště, na které v přízemí navazuje zádveří. 
 
Podlahy v obytných místnostech jsou dřevěné, lištované. V domovní chodbě jsou dlaždice teraco, 
v koupelnách a na WC je keramická dlažba a impregnovaná břidlice. 
Maloformátová okna domu jsou dřevěná typu Euro se zasklením trojsklem, velkoformátová okna 
jsou hliníková s trojsklem. Hlavní okna jsou opatřená elektricky ovládanými vnějšími žaluziemi. 
V šikmých stěnách v podkroví jsou instalovaná střešní okna Velux. 
 
V RD je ústřední teplovodní vytápění. Systém tvoří plynový kotel Vaillant typu turbo. Topná tělesa 
jsou plechová typu radik s termostatickými ventily, v koupelnách jsou instalovaná koupelnová tělesa, 
v přízemí a v koupelně v patře je podlahové vytápění. 
 
Svislé nosné konstrukce jsou zděné v tl. 300 a 450 mm, tvoří nosné obvodové a vnitřní zdivo. 
V objektu je jedno komínové těleso, které nyní není používané.  
Interiérové domovní schodiště je betonové. Původní část je s povrchovou úpravou teraco, nové 
rameno je opatřené typovými schodišťovými stupni z teraca.  
Střešní konstrukci tvoří dřevěný sedlový krov. Konstrukce krovu je ze strany interiéru kapotovaná 
sádrokartonovým podbitím. Vodorovné trámy krovu jsou v podkroví přiznány a tvoří tak jedinečný 
vzhled interiéru. 
Nenosné příčky jsou v suterénu, přízemí a patře zděné v tl. 100 a 150 mm. V podkroví jsou 
sádrokartonové. Šikmé stěny v podkroví jsou provedeny ze sádrokartonu na ocelový typový rastr. 
 
 
 
 

 


