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O DOMĚ

V přízemí se nachází společenská zóna: 
obývací pokoj s kuchyňským koutem, 
vstupní hala, koupelna se sprchovým 
koutem a WC a ložnice pro hosty (event. 
pracovna). V patře jsou 3 ložnice, velmi 
prostorná koupelna s vanou i sprchovým 
koutem a technická místnost, kterou bude 
ale možno využívat také například jako 
šatnu. Vytápění domu zajišťuje plynový 
kotel. Téměř po celém obvodu domu je 
vybudován chodníček, který se při vstupu 
na zahradu rozšiřuje v praktickou terasu. 
Po obvodu pozemku je pak provedena 
příprava pro okrasnou zahradu a zároveň 
byl vysázen trávník. Součástí přízemí je 
garáž pro jeden osobní automobil, další 
možnosti parkování na pozemku. 
Strategická poloha v rámci městské části 
– obchodní centrum Blatov a zastávka 
BUS MHD je v pěším dosahu. V městské 
části se nachází ZŠ i MŠ, supermarkety 
a pošta. Doporučujeme zájemcům 
o bydlení v moderním a prostorném 
rodinném domě v Praze.
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Exkluzivní nabídka 
prodeje zcela nového 
rodinného domu v 
Praze 9 – Újezdě nad 
Lesy.

Dům o 170 m2 ve dvou podlažích se 
rozkládá na rovinatém pozemku o celkové 
výměře 562 m2. Právě dokončovaný dům 
je dispozičně řešen jako 5+kk a svým 
provedením a lokací je v celé oblasti 
naprosto jedinečný.



Ve vstupní hale se místem nešetřilo (6,25 m2), 
zároveň ho však neubírá dalším místnostem. Jde 
o perfektní prostor pro velkorysé úložné prosto-
ry a umožní vám vytvořit první  a neopakovatel-
ný pozitivní dojem z vašeho domova. Největší 
místností v domě (41,75 m2) je obývací pokoj 
s kuchyňským koutem jehož téměř celou jednu 

stěnu tvoří dvě velkoformátová francouzská 
okna se vstupem na zahradu, která je orientová-
na na jihozápad. Na protilehlé stěně bude možné 
vybudovat krb (komín je zde připraven). Tento 
pokoj od vás rozhodně nevyžaduje kompromisy 
v uspořádání prostoru. Protože jde o kvalitně 
zpracovanou novostavbu, nebojte se nedostatku 

zásuvek či nedostatečné variability pro rozmís-
tění nábytku. Nabízí se například řešení velké 
kuchyně do tvaru “U” včetně plnohodnotného 
ostrůvku – baru. Ale vše záleží jen na vás  
a vašich preferencích. Dokonalý komfort zajistí 
obyvatelům domu i jejich návštěvám plnohod-
notné sociální zázemí v přízemí (sprchový kout 

a WC) a pokoj, který může sloužit jako ložnice 
pro hosty nebo pracovna (10,35 m2). Pod schody 
pak nalezneme ještě technický koutek, praktické 
úložiště středně velkých předmětů, které byste 
rádi měli k dispozici, ovšem nikoli neustále na 
očích.

PŘÍZEMÍ





PRVNÍ PATRO

Po schodišti vystoupáme do prvního patra 
a nemůžeme si nevšimnout majestátního okna 
směřujícího do ulice, které osvětluje celý 
prostor. Vpravo od schodů se nachází obrovská 
koupelna (10,85 m2) ve velmi moderním designu 
se dvěma umyvadly, sprchovým koutem, vanou 
a WC. V takové koupelně si skutečně nelze 
neodpočinout podle vašich představ. Všechny tři 
ložnice v patře jsou navrženy tak, aby se sem 
pohodlně vešla postel a základní nábytek včetně 

skříní. Dvě ložnice (16,95 m2 a 14,55 m2) jsou 
orientovány na jihozápad a poslední pak na 
severovýchod (12,70 m2). Poslední místností 
v domě je technická místnost v patře (6,20 m2), 
kde se nachází plynový kotel se zásobníkem na 
teplou vodu. Její využití je ponecháno plně 
v kompetenci budoucího majitele, nabízí se však 
například instalace skříňového systému 
a vytvoření šatny.





VENKOVNÍ ÚPRAVY

Již samotný vstup do domu dává tušit, že za plotem v nadstandardním 
provedení na nás čeká exkluzivní dům. Za vstupní brankou si všimněte 
vkusných venkovních úprav příjemně zakomponovaných do pozemku. Stejný 
motiv se vine po obvodu celého pozemku a vrcholí velkou travnatou plochou 
za domem.
Součástí projektu je vybudovaná nádrž na dešťovou vodu (8 m3) s přepadem do 
vsakovací jímky – příprava pro vybudování automatické závlahy.





PARKOVÁNÍ

Samozřejmostí u takto velkoryse řešené 
novostavby je dostatečná parkovací kapacita. 
U domu se nachází garáž pro jeden osobní 
automobil (23,75 m2), druhý automobil pak může 
parkovat na pozemku. Garáž je poměrně dlouhá 
(7,2 m), takže i se zaparkovaným automobilem se 
sem vejde mnoho věcí, které chcete uskladnit, ale 
nikoli v domě. Garáž je vybavena umyvadlem 
a bezpečnostním čidlem. Nezapomeňme zmínit, 
že kromě vjezdových vrat má garáž i východ na 
druhou stranu, do zahrady.

ENERGETICKÁ NÁROČNOST 
BUDOVY

STANDARDY

ZDÍCÍ SYSTÉM Nosné zdi >> pórobeton Porfix tl. 300 mm a 250 mm
Příčky >> Porfix tl. 100 mm a 200 mm

ZATEPLENÍ Stěny >> fasádní polystyrén EPS 70F – tl. 180 mm, kontaktní zateplovací systém 
Střecha >> minerální vata Knauf tl. 360 mm

OKNA Plastová okna profil VEKA Softline 82 MD, 7-mi komorový rám stavební hloubky 82mm s 
hodnotou Uf=0,92, zasklený izolačním trojsklem s hodnotou Ug=0,6

OMÍTKY A MALBY Tenkovrstvé štukové omítky s vloženou výztužnou tkaninou s malbou 
Primalex PLUS

INTERIÉROVÉ DVEŘE Dveře Baseline 9906, povrch Duradecor Jasan bílá, od německé firmy 
Hormann

PODLAHY Keramické dlažby RAKO >> koupelny, WC, chodby, schody, komora
Lepený Vinyl >> obytné místnosti

OBKLADY Keramický obklad >> koupelna, WC

SANITA Linea XL >> Vana 190 x 90 cm, sprchový box 100 x 100 cm, sprchový box 90 x 90 cm 
Koupelnový nábytek Bathcom
Zdravotní keramika JIKA Pure (hlavní koupelna >> skříňka s dvojumyvadlem, WC, druhá 
koupelna >> skříňka s umyvadlem, WC)

TOPENÍ Plynový kondenzační kotel Geminox
1.NP >> podlahové topení
2.NP >> radiátory RADIK
Koupelny >> designové žebříky

ELEKTROINSTALACE Koncové prvky Schneider Electric 
Obývací pokoj zásuvka STA (TV, rádio, satelit) + datová zásuvka 
Na půdě příprava pro osazení antén 
Příprava pro přivedení služeb CETIN (např. O2, T-Mobile apod.)

PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE Venkovní žaluzie ZETTA 90 Al lamela v RAL 7016

DEŠŤOVÁ VODA Betonová nádrž na dešťovou vodu o objemu 8 m3

STŘECHA Bramac Max Protector, černý odstín

TECHNICKÁ ŘEŠENÍ

Celý dům je napojen na alarm, jehož součástí je 
detektor požáru. Okna a francouzská okna jsou ve 
vysoké kvalitě, v černé barvě. Dveře a obložky jsou 
v bílé barvě a dokonale se hodí k vinylovým 
podlahám i dlažbám. V celém prvním nadzemním 
podlaží a také v koupelně v prvním patře je 
podlahové vytápění. Prostor tak neubírají a výhled 
nenarušují žádná topná tělesa, což oceníte 
zejména při pohledu francouzskými okny na vaši 
zahradu.
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LOKALITA BODY ZÁJMU

Doprava
Správní obvod Újezd nad Lesy tvoří spolu s Běchovicemi, 
Kolodějemi a Klánovicemi pražskou Městskou část Praha 21. 
Celá MČ má vynikající vlakové spojení. Stanici Praha – 
Klánovice vzdálenou jen několik minut jízdy obsluhují 
moderní vlaky City Elephant, které zajišťují obyvatelům 
mimořádně komfortní spojení s centrem hlavního města. Na 
Masarykovo nádraží trvá cesta celkem 26 minut. Na své si zde 
přijdou také cyklisté: skrze území Prahy 21 vedou tři 
významné cyklotrasy. Samozřejmostí je hustá síť MHD 
propojující městskou část mj. s Černým mostem či 
Čakovicemi.

Umístění domu
Dům se nachází v jižní části Újezda nad Lesy, v klidné 
rezidenční oblasti. Je obklopen dalšími rodinnými domy 
a dvojdomy postavenými nejdříve po přelomu milénia. 
V oblasti žijí především rodiny, proto představuje přívětivé 
místo pro vyrůstání a dospívání dětí. Mají si tu kde a s kým 
hrát.

Infrastuktura
Újezd nad Lesy je bohatý na infrastrukturu a tento rodinný 
dům ji má téměř na dlani. Jen za pár minut chůze máte 
v dosahu zastávku MHD a Penny Market s dalšími službami 
v okolí, jako je květinářství, lékárna, masna, delikatesy, 
vyhlášená restaurace Útes či cukrárna. Jen o kousek dál 
najdete mateřskou a základní školu, kulturní centrum či 
poštu. Nedaleko je také klánovická poliklinika a zejména tzv. 
plíce Prahy – nádherný Klánovický les.

Na sousedním pozemku je 
právě ve výstavbě druhý, 
téměř identický dům.

Více informací najdete na:
rd-doninska.cz/druhy-dum

Nabízená nemovitost

MHD

Penny Market a služby

Pošta

Základní škola

Kulturní centrum

Klánovický les

Vlakové nádraží

Poliklinika

DŮM II.
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Prostor pro Vaše poznámky

Nebo mi rovnou zavolejte. 728 553 145

VIDEOPROHLÍDKU

této nemovitosti shlédněte 
na YouTube.

VÍCE O NÁS

a o tom, jak a proč naši práci 
děláme najdete na našem webu.

O MAKLÉŘI

Spoluzakladatel Teamu realitních makléřů, sám 
vášnivý realitní makléř. Specializuje se na 
lokalitu Hlavního města Prahy a Středočeského 
kraje. Jeho expertní lokalitou je jeho domovská 
Uhříněves nebo Benešov. Na realitním trhu se 
pohybuje již od roku 2008 a za tu dobu se 
účastnil více než čtyř stovek realitních 
transakcí, ať už prodejů či pronájmů – a vždy 
s důrazem na všestranně kvalitní servis 
a maximalizaci výnosu.
Absolutní většinu zakázek získává na 
doporučení od svých spokojených klientů. 
V posledních letech se také věnuje investování 
do nemovitostí a investičnímu poradenství, díky 
čemuž jeho klienti dosahují zajímavých výnosů 
ze svých nemovitostí.

NEBOJTE SE MĚ KONTAKTOVAT KDE MĚ NAJDETE

Bc. Radek Brila, realitní makléř

+420 728 553 145
brila@team-rm.cz
     Radek Brila - realitní makléř
     @radekbrila_praguerealtor

TEAM realitních makléřů, s.r.o
Slezská 1357/1, Praha 2

www.team-rm.cz
     TEAM realitních makléřů
     @teamrealitnichmakleru



team-rm.cz  |  rd-doninska.cz

Z PRÉMIOVÝCH REALITNÍCH SLUŽEB DĚLÁME STANDARD

Jsme tu, abychom ukázali, jak vypadají skvělé realitní služby. 
Maximalizujeme výnos z nemovitostí našich klientů a staráme se o ně 

naším přístupem Care 360°.


